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یمرخ هفطاع  / 111عادو
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ییاضر هدیمح  / هلفان رون و  149يوناب 

نیما هدهتجم  وناب  151تشذگرد 

151هراشا

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / نیما 151وناب 
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راظتنا يوبس  168زا 

یبیط دیهان  !/ قشع فسوی  يا  ... 168
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رظن شوخ  ریما  / باتفآ 178يانشور 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / هّللا 178هیجو 

يریخ یلع  / منکن هلان  180هنوگچ 

ینارماک دمحم  / نیدرمز ياه  183کلپ 

يرقابدیس مظاکدیس  / اه ینشور  184ناطلس 

مادقا ینارماک  دمحم  / اه مشچ  راد  هلابند  185هصق 

زکرم 188هرابرد 
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هرامش 49 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 49

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

لّوا فرح 

هناگی دنوادخ  مان  هب 

ماجنارس و  ... 

رابکشا میدرک ؛ هقردب  ار  راهب 

رارق یب  میتسیرگ ؛ ار  ناملد  ياه  مخز 

.راوگوس میدناوخ ؛ هیثرم  ار  دادرخ »  » و

دادرخ

؛ تسا ریگولگ  ياه  ضغب  هام 

، هناد هناد  ياه  کشا  هام 

دنیآ یم  دورف  هنیس  هب  دنور و  یم  ارف  ترارح ، اب  هک  ییاه  تسد  هام 

دادرخ و 

.تساه یبوخ  هصالخ  ینیمخ ،»  » هام

! ماما

وت اب 
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! دشن تهاگن  نادرگباتفآ  لگ ، مادک 

تشادن قشع  شپت  لد ، مادک 

!؟ دوبن او  توکلم ، هب  ور  مشچ ، مادک 

يدوشگ یم  هک  ار  تا  « ینارامج  » هرفس
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میدش یم  جیسب » ، » تمالک ینامسآ  تفایض  هب  همه ،

وت و 

توکلم ماج  زا  ار ، قشع  روهط  بارش 

.يدرک یم  فراعت  ام  هب 

: دوب نیا  تا  هغدغد  همه 

میوشن مرحم » «، » مرحمان  » اب هک 

میدرگن زییاپ  يداب ، رگنلت  اب  هک 

؛ میناوخن توکس  همانترایز  هک 

دنریگن لگنج  لوخد  نذا  اهربت ، ات 

اهوتسرپ چوک  زا  سپ  ات 

ار نامناتخرد  ياه  هخاش 

.دننکن قرق  اه  غاز 

یتسین هک  الاح 

، دشک یم  هزوز  ربت  گرگ  هشیب ، شوگ  رد  دنچ  ره 

تسه یسک  اما 

، دراد ار  ناتخرد  ياوه  هک 

، دنک یم  دزشوگ  ام  هب  ار  خرس  ياهوتسرپ  مایپ  هراومه  هک 

میوش یشومارف  راچد  دراذگ  یمن  هک 

میشاب یشورف  تریغ  مرگرس  دراذگ  یمن  و 

، داب ناممرش 
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، یتساوخ یم  وت  هک  میشابن ، نانچ  رگا 

! دهاوخ یم  وا  هک 

ص:2
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دنامب یلاها  نودب  هلیبق  ادابم 

دنامب یلاسکشخ  ترسح  رد  همشچ  نیا  و 

دریگب وتسرپ  زا  راهب  ناتسمز ، ادابم 

دنامب یلایخ  یب  یتسس و  رد  موق ، نیا  و 

لیا نیا  دیشروخ  چوک  زا  سپ  یتخرد ، ادابم 

دنامب یلاح  هدرسفا  زییاپ  راتفرگ 

يرابغ ياپ  در  اب  تسا ، نآ  میب  ارم 

دنامب یلالز  زا  رود  حبص ، مه  هنییآ ، مه 

وا زا  سپ  ياه  هچوک  نیا  تسا ، نآ  میب  ارم 

دنامب یلاخ  بآ ، زا  دنپسا ، هنییآ ، زا 

دوب ادج  یلاسکشخ  زا  تشد  رگا  دش  یم  هچ 

دنامب یلامش  ام ، لد  نیمز  دش  یم  و 

3 ص :
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ص:4
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ینامسآ ياه  همزمز 

ینامزدمحم داوج  / هدنهانپ

! اتمه یب 

.زاس تدوخ  روضح  ِناراب  هچنغ  ار  نامناج  ناتسلگ  راکب و  نام  هتسخ  ياه  لد  نیمزرس  رد  ار  تا  یتسود  ياه  لاهن 

نامنامشچ هاوخم و  روجنر  هرامه  ار  نامرطاخ  .نادرگ  راکماک  تشزرمآ  یشکلد  هب  نک و  راودیما  تششخب  یـشوخ  رـس  هب  ار  ام 
.دنسپم رود  ترادید  هنارک  یب  زا  ار 

.راپسم هتشابنا  یناهانگ  اب  كاخ ، هب  ار  نامحور  راذگم و  هتشارفا  نامدوجو  ماب  رب  ار  یتسرپدوخ  مچرپ 

.زاسم انشآ  تدود  شتآ و  باذع  اب  ار  نامنت  راذگم و  دورف  ِیسپاولد  اب  ار  ام 

! نابرهم

.میارُس یم  ار  تا  ینابرهم  ِیبآ  رعش  میاشگ ، یم  تا  هنارک  یب  نامسآ  هب  مشچ  هک  حبص  ره 

.مونش یم  دونشخ  باوخ ، رد  وت  رادید  قوش  هب  مدنب ، یم  ورف  مشچ  هک  بش  ره 

، ملاـع يازجا  همه  رد  ار  وت  روـهظ  منز ، یم  هک  کـلپ  ره  دـنروخ و  یم  دـنگوس  وـت  روـضح  هب  میاـه  هیر  مشک ، یم  هک  سفن  ره 
.مزاس یم  وبکشُم  ار  لد  وت ، تفأر  اب  ما ، هزور  ره  رد  منک و  یم  وزرآ  ار  وت  تمصع  مزامن ، ره  رد  .میوگ  یم  ساپس 

ص:5
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.مراب یم  هلاژ  نوچ  تلابقتسا ، هب  هدید  نامسآ  زا  هلان ، ره  رد  و  مراد ، یم  شوخ  لد  وت  ِلاصو  ِلایخ  اب  تاجانم ، ره  رد 

! هدنشخب

.يراذگب یهت  دوخ  يرادهاگن  زا  يرادب و  رود  دوخ  هاگرد  زا  ارم  هک  يزور  مشابن  هدنز 

.یهآ ترسح و  ترادید ، دیما  زا  یهنب  ملد  رد  و  یهاوخب ، اهنت  یهابت ، ياه  هاگترپ  رد  ارم  هک  دشابن  انشآ  هظحل  نآ  هب  مرطاخ 

.هاگرد ْدنلب  نآ  هب  اسران  ما  هلان  دشاب و  هاتوک  توفع  نماد  زا  متسد  هک  ار  یبش  نآ  دنیبن  ممشچ 

! ادوبعم

.میراپس یم  بش  هب  ار  زور  وت  يزرورهم  هب  میراودیما و  وت  لاصو  هناخ  تمالس  هب  وت ، زا  يرود  نارامیب  ام 

.میا هتشاک  لد  رد  ار  وت  تفأر  رذب  هک  تساه  لاس  میا و  هتشاد  شوخ  لد  وت  وفع  ناهگان  هب  وت ، هشیمه  نادنمتسم  ام 

.میا هدنهانپ  میا ، هدنب  ام  يرآ ! .میا  هدیزگرب  ار  وت  رهم  اهنت  میا و  هدیرب  همه  زا  لد  بوخ ! يا  نونکا ،

ینامزدمحم داوج  /؟ تسیک نآ 

؟ دبای یم  رارق  اه  ناج  دریگ و  یم  مارآ  اه  لد  هک  تسیک  دای  اب 

؟ دوش یم  هدیتسرپ  ناکم  ره  نامز و  ره  رد  دوش و  یم  هتشاد  گرزب  هرامه  شدای  هک  تسیک  نآ 

؟ دبای یم  ریهطت  وا  اب  شیاین ، ِلالز  رد  اه  حور  هک  تسیک  كاپ  نآ 

؟ تسا درُخ  شربارب  رد  اهدَرِخ  هک  تسیک  گرتس  هدنناد  نآ 

؟ دروآ یم  رد  لاب  رپ و  لد ، وا ، اب  شیاین  رد  دروآ و  یم  لابند  هب  ار  شیاسآ  ندوب ، وا  رانک  رد  هک  تسیک  مدمه  نآ 

شا يرارق  یب  ِریخ  جوم  لحاس ، ِشمارآ  دوش و  یم  نافوت  شدای  اب  ایرد  هک  تسیک  یبآ  ِنارک  یب  نآ 
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؟ ددرگ یم 

؟ تداش يزاس ، شنامداش  نوچ  دنک و  یم  تدای  ینک ، شدای  نوچ  هک  تسیک  فوطع  نآ 

؟ دزاس یم  اّفصم  ار  لد  دنک ، یم  افو  نوچ  دنک و  یم  افو  دیامرف ، یم  هدعو  نوچ  هک  تسیک  نآ 

؟ تسا ناهنپ  ناهج  تارذ  همه  رد  هک  تسیک  ادیپ  نآ  تسادیپ و  هشیمه  ناج ، هناخ  رد  هک  تسیک  ناهنپ  نآ 

؟ راکشآ لاح  قشع و  شا ، ییادخ  هولج  هب  دوش و  یم  رادیدپ  لامک  شا ، ییاتس  كاپ  هب  هک  تسیک  اتمه  یب  نآ 

هب هک  تسیک  زبس  نآ  دناکچ ؟ یم  ورف  اه  هنوگ  زا  ار  کشا  زا  يرثوک  دوش ، یم  يراج  نابز  رب  شمان  هاگره  هک  تسیک  لالُز  نآ 
؟ يرانق هفوکش و  زا  رپ  ییاهنت ، هچغاب  دوش و  یم  يراهب  حور ، هناخ  ياوه  شدای ،

یتخس و شیاسآ و  رد  يرارق ، یب  توکـس و  رد  هرامه ، ناهگان و  رد  زور ، بش و  رد  تولج ، تولخ و  رد  هک  تسیک  هشیمه  نآ 
؟ تسا هدرک  هولج  زییاپ ، راهب و  رد 

؟ دریگ یم  ارف  ار  هاگن  یمیظع ، تُهب  دیآ ، شوگ  هب  شرکذ  نوچ  هک  تسیک  دنمهوکش  نآ 

؟ دننک یم  تاهابم  شمان  ندرب  هب  ماش ، حبص و  نامسآ ، ناگتشرف  هک  تسیک  گرزب  نآ 

؟ دنادرگ یم  زیربل  شیاطع  زا  نخس ، زا  شیپ  دروآ ، ور  شرد  هب  دنمزاین  نوچ  هک  تسیک  تسد  هداشگ  نآ 

؟ تسا هتخاس  زیربل  ار  ناکم  نوک و  هتفرگ و  رب  رد  ار  ماع  صاخ و  شتبحم  هک  تسیک  زرورهم  نآ 

؟ تسیک نآ  يرآ !

مادقا ینارماک  دمحم  / راشرس ییانشور 

، مرو هطوغ  وت  ِرهم  تیاهن  یب  رد  هچ  رگا  یهلا !

ره ما ؛ یلاخ  ياه  تسد  ِشهاوخ  ِکشخ  ياه  گرب  رب  رابب  یگنارک ! یب  تیاهن  يا  .مرب  یمن  دای  زا  ار  شیوخ  یکچوک  زگره  اّما 
.راشرس وت  يانمت  زا  مزیربل و  وت  هب  زاین  زا  یهاوخب ، هک  ردق  هچ 
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! یهلا

.هد وشتسش  راشرس  ییانشور  رد  ار  منامشچ  و 

 ...« ُتفَلسَا ام  سنَد  نم  ینْرِّهَط  ّمهّللا  »

! یهلا

.نازیرگ شیوخ  زا  میاهاپ ، تسا و  نازرل  میاه  تسد  هک  هدم ، رارق  تیصعم  هراوهگ  ار  نآ  تسا ؛ تبحم  هراوهگ  ملد ،

! یهلا

.هد یتشآ  ییانشور  رون و  اب  ارم  ياه  تسد  ییاهنت  ِکیپ 

! یهلا

.يدیشخب نم  هب  ار  شیوخ  ياه  ییابیز  وت  اّما ، مداد ، تبسن  وت  هب  ار  شیوخ  ياه  بیع 

« ِینْحَضْفَت ْمَلَف  َّیَلَع  اهَتْرَتَس  ٍهَِبئاَع  ْنِم  ْمُکَف  ُدْمَْحلا  َکَلَف  یَِهلِإ  اَی  »

! یهلا

رد ار  شیوخ  ِنشور  ياهدور  مور ؛ یم  ورف  شیوخ  رد  راو  بادرم  مروخ و  یم  شیوخ  ِیگدرم  لد  رد  هطوغ  هک  تسا  ینامز  رید 
! هاکب نم  رد  رو  هطوغ  ظیلغ  یهایس  زا  زیرب و  نم 

! یهلا

: هک ریگب  نم  زا  ار  ندید  وت  زج  هاگن 

« دنیب ربلد  هک  تسا  نآ  هدیاف  ار  هدید  »

! یهلا

.مشاب زیربل  وت  منرت  زا  مهاوخ  یم  هک  ناراب ، یگدرتسگ  هب  شخب ؛ تعسو  ار  ما  هنیس 

! یهلا

.ینک میانمت  زاین و  زا  رپ  هشیمه  مهاوخ  یم  زاین ؛ زیربل  هاگ  میانمت و  ِراشرس  هاگ 
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شوخ رس  مراد  وا  مشچ  نوچ  یهگ  »

شوشم مشاب  وا  فلز  نوچ  یهگ 

نم منخلگ  رد  دوخ  يوخ  زا  یهگ 

« نم منشلگ  رد  وا  يور  زا  یهگ 

! یهلا

.نک نطاب  راتفرگ  ارم  مشاب ، یم  نطب  ریسا 
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! یهلا

.نامیشپ شیوخ  ِساسحا  زا  مرگن ، یم  وت  هب  نوچ  موش و  یم  دیماان  مرگن ، یم  شیوخ  هب  نوچ 

! یهلا

یم يراج  میاه  هرذ  نهذ  رب  هک  ار  رون  یقیسوم  ياه  ماگ  مراد  تسود  نآ ، زا  رت  شیب  ار و  میاه  هلان  نوزحم  گنهآ  مراد  تسود 
.موش قحلم  وت  ِياشامت  یگدرتسگ  هب  ات  دهد ، روبع  ییابیز  یلالز و  ِریسم  زا  ار  میاه  مشچ  دوش و 

! یهلا

.تسین ییاج  ارم  اجک  چیه  رد  و  مچیه ، وت  یب  هک  مناد  یم  متسه و  متسه ، وت  رانک  رد  ات 

نم هاش  ادخ  نم ، روشک  ناهج  »

« نم هاگآ  بلق  نیا  زج  دنادن 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / دنوادخ حیرض  رب  هتخیوآ 

.يزاس یم  هوشع  ریسا  تبحم و  هدز  ادوس  ار  قولخم  لد  ینکارپ و  یم  رهم  ياه  هعشا  هرامه ! هدنشخرد  يا  ادزیا ،

.ازفیب رهم  باتب و  نم  رب  شبات ! همه  يا 

.راچان هتفیرف  تشنیرفآ ، یتفگش  زا  مناور  هتخورفارب  راچد و  تناتسآ  تریح  هب  مناج  هنیس  هک  يدابآ  تریح 

.راتفگ رپ  هرامه  قشع ، نآ  ِشتآ  زا  مبل  راتفرگ و  تقشع  هب  ملد  تسوت ، ِنآ  زا  یتسه  ِیتسه  هک  ییوت  اهنت  مناد  یم  ادننامه ! یب 

وت روضح  زا  زین  یتـسه  هّرذ  نیرتـمک  هک  روضح ، رطع  متـشرس و  زا  دوارت  یم  رون  هک  تروضح  هروـک  هب  هتخادـگ  نم ؛ ما  هزوـک 
.تسین یلاخ 

هک نآ  هک  دنب ، رد  يامرف  اطع  میدازآ  دنویپب و  شیوخ  هب  ارم  دنویپ ! يدیپس و  هدننیرفآ  يا 

.تساریپ اه  یگدولآ  زا  تسویپ ، وت  هب  هک  نآ  تساهر و  اهدنب  همه  زا  تسوت ، دنب  رد 
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هک هب  تسا ؛ هدرمژپ  هدولآرابغ و  مرطاخ  مشیربا  رادرب و  هشدخ  نوردنَا ، ِسیلبا  ِغیت  هب  مساسحا  ریرح  دنخبل ! هفوکش و  دنوادخ  يا 
؟ وت زج  مرآ  دیما 

.تقیاقح مامت  اب  ار  مقیاقش  مامت  يریگ  یم  ارف  بش و  همین  ِجارعم  ِسپ  زا  یبش  یسر  یم  ارف  هاگان  هب  رون ! همه  يا 

؛ ار شیاین  تهاگرد  هب  مراد  یم  تسود  اه  بش  همین  ایادخ !

.روضح هنییآ و  لگ و  زا  نک  ما  هچراپ  کی  ارم و  ریگب  ارف  ریغ ؛ يارب  ییاج  هن  وت  کلم  تسوت و  مرح  ملد  هبلک 

هبش هدراهچ  ار  ملد  باتهم  تتیاده  باتفآ  شـشخرد  هب  ات  دشاب  تا ، هدرپ  ارـس  هب  ما  هدروآ  دیما  رون ! همه  يا  ییانـشور ، همه  يا 
.ییامرف

هداز فینح  یلع  / هفیحص مجنپ  ياعد  یبدا  همجرت 

رد هک  نآ  زا  راد ، نامزاب  تسرف و  دورد  شنادناخ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  نایاپ ! یب  وا  یگرزب  ياه  یتفگـش  يا 
.میتفارد یشیکدب  هب  تا  یگرزب 

.ناهرب دوخ  رفیک  زا  ار  ام  ِندرگ  تسرف و  دورد  شنادناخ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  نارک ! یب  وا  یهاشداپ  ِهاگ  يا 

ام يارب  دوخ  ِيزرورهم  رد  تسرف و  دورد  شنادناخ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  ناگیاش ! وا  يزرورهم  ياه  هنیجنگ  يا 
.يامرف ررقم  يا  هرهب  زین 

هب ار  ام  تسرف و  دورد  وا  نادناخ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  دنام ! ورف  شندید  زا  اه  هدید  هک  يا 

.زاس کیدزن  شیوخ  برق  ماقم 

دورد شنادناخ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  تسا ! زیچان  وا  کیدزن  هب  نارتهم  نادـنمجرا و  هاگیاپ  يادـنلب  هک  نآ  يا 
.زاونب راد و  یمارگ  دوخ  دزن  هب  ار  ام  تسرف و 

تهاگـشیپ رد  تسرف و  دورد  شنادـناخ  ملـسو و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  تـسا ! راکـشآ  وا  دزن  هـب  اـهزیچ  ِناـهن  هـک  يا 
.زاسم نامیاوسر 
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تیافک دوخ  دنویپ  هب  ناگدیرب  او  ِتسسگ  زا  ار  نامساره  زاس و  زاین  یب  ناگدنشخب  شـشخب  زا  ار  ام  دوخ ، شِهِد  داد و  هب  ایادخ !
.میسارهن سک  زا  وت  لضف  هب  میراین و  يور  یسک  هب  وت  ِشهد  داد و  اب  ات  نک ،

ریبدت ام  يارب  ام و  نایز  هب  هن  نک ؛ ریبدت  ام  دوس  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  سپ  ایادخ ! راب 
.ناتسم ام  زا  يزوریپ  هد و  يزوریپ  ار  ام  ام و  رب  هن  نک ؛

هب .راد  دوخ  هانپ  رد  راد و  ناـمرود  دوخ  مشخ ]  ] زا تسرف و  دورد  شنادـناخ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  ایادـخ ! راـب 
.رادم رود  دوخ  زا  رب و  نامهار  دوخ  يوس 

کیدزن دوخ  هب  هک  ار  سک  نآ  دـسر و  شناد  هب  يرب ، هار  وت  هک  ار  سک  نآ  درب و  تمالـس  هب  ناهج  يراد ، هاگن  دوخ  هک  ار  نآ 
.دبای جنگ  ینادرگ ،

ناطیش ياه  ماد  ّرش  نامز و  ياهدماشیپ  یخلت  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  شنادناخ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رب  ایادخ ! راب 
.راد ساپ  ناطلس  مشخ  یخلت  و 

دورد شنادناخ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  سپ  دنیوج ؛ یم  يزاین  یب  هک  تسوت  ناوت  لضف و  هب  نازاین ، یب  ایادخ ! راب 
[ زاس نامزاین  یب  و   ] نک شهد  داد و  ام  هب  تسرف و 

نامهار تسرف و  دورد  شنادناخ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رب  سپ  دنبای ؛ یم  هار  هک  تسوت  خر  رون  هب  اهنت  ناگتفای  هر 
.رب

وت هک  نآ  دناسرن و  نایز  ار  وا  سک  چیه  ِندیرب  او  یشاب ، رای  ار  وا  وت  هک  سک  نآ  ایادخ ! راب 

هب شهار  زا  يا  هدننک  هار  مگ  چیه  ِینزهر  يوش ، نومنهر  وت  هک  ار  سک  نآ  دهاکن و  وا  زا  يا  هدنراد  زاب  چیه  عنم  یـشخب ، ودـب 
راد و ساپ  تناگدنب  دنزگ ]  ] زا ار  ام  دوخ  تزع  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رب  سپ  دربن ؛ رد 

.نک يرای  قح  هار  ندومیپ  رد  دوخ ، ینومنهر  هب  امرف و  زاین  یب  وت  زج  سک  ره  زا  دوخ  ششخب  هب 

یگدوسآ تتمظع و  ِدرک  دای  رد  ار  ام  ياه  لد  تمالس  تسرف و  دورد  شنادناخ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  ایادخ ! راب 
.هد رارق  تتنم  ِندوتس  رد  ار  نامنابز  یگداشگ  تتمعن و  ساپس  ِندرازگ  رد  ار  ناماهرکیپ 

زا دنناوخ و  یم  وت  يوس  هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  نادناخ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  ایادخ ! راب 
! نانابرهم ِنیرت  نابرهم  يا  دنا ، هژیو  هژیو  تهاگشیپ  رد  هک  یناگدیزگ  زا  دنیاُمن و  یم  هار  وت  يوس  هب  هک  ینایاُمن  هار 
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یجنپ هجیدخ  «/ تسین ییادخ  وت  زا  ریغ  هک  مهد  یم  یهاوگ  »

هّللا َناْحبُس 

 ... اه یتشز  مامت  زا  اه ؛ یکاپان  اه ، يدب  مامت  زا  یهّزنم  وت  و 

.یماهوا ره  زا  یلایخ و  ره  زا  یتساک ، ره  زا  یتسس و  ره  زا  يزاین ، ره  زا  یبیع و  ره  زا  یهّزنم  وت  و 

هک هچ  ره  زا  دـیاین ،...، رامـش  رد  هک  یهیزنت  ناـنچ  نآ  یهّزنم ؛ وت  و  یهابتـشا ، ره  زا  یهاـبت و  ره  زا  یهاـنگ و  ره  زا  یهّزنم  وت  و 
یتلفغ ره  زا  يروصق و  ره  زا  یهّزنم  وت  .درادن و  یهار  وت  لامک  رد  هک  هچنآ  مامت  زا  تسین و  تا  هتسیاش 

.مناد یمن  مناد و  یم  هک  یبیع  ره  زا  یهّزنم  وت  و 

هَّللُدْمَْحلَأ

.تسوت نآ  زا  تردق  تکوش و  تسوت ، نآ  زا  تمحر  هک  تسار ، وت  شیاتس  و 

.ینارورپ یم  رهم ، زا  ییاشخب و  یم  لضف  زا  ینیرفآ و  یم  تمحر  زا  هک  تسوت  نآ  زا  شیاتس  و 

.اهاطخ هدنزرمآ  ییاه و  بیع  هدنناشوپ  هدنهد ، يرای  يا و  هدننک  تباجا 

هب یسک  لایخ  زگره  هک  نآ  يا  تسوت ، يارب  رکـش  .گرزب  کچوک و  راگدرورپ  يزور و  بش و  هدننیرفآ  هک  تسار  وت  شیاتس 
! دیاشن تفصو  ناوت  ار  يا  هدیرفآ  چیه  نابز  دسرن و  ترکش  تیاغ 

! ییانشور ره  زا  رتالاب  ییانشور  يا  بیاغ ؛ هن  يرضاح  هک  تسوت ، يارب  انث 

، بیرغ ياه  هظحل  قیفر  يا  اه ، هتـساوخ  هدننک  اطع  يا  اهالب ، هدـننک  فرطرب  يا  لد ، ياهاوجن  هدنونـش  يا  منک ، یم  دـمح  ار  وت 
! اه لد  هدننک  نوگرگد  يا  اه و  یناشیرپ  مدمه  يا 

! دنیوگ حیبست  تشیاتس  هب  زیچ ، همه  هک  نآ  يا  منک ، یم  دمح  ار  وت 

ُهّللا َّالِإ  َهلِإ  ال 

مینیب و یمن  وت  زج  مینکفا ، یم  رظن  هک  اجک  ره  هب  میهن و  یم  وت  میلـست  هب  رـس  طـقف  هک  يا  هناـگی  يا  وت ، زج  ییادـخ  تسین  و  ... 
 - هّللا ُهْجَو  َّمثَف  اّولوت  امَْنیَأ  دوش -  یم  سکعنم  ناهج ، هنیآ  رد  هک  تسوت  لامج 

.تسا دوهشم  اه  هخاش  يال  هبال  رد  وت  روضح 

! تسا يراـج  اـج  همه  وت  روضح  ياـپ  ّدر  هک  هناـشن  نیرت  ناـشن  یب  يا  وت ، زج  يدوبعم  تسین  .دـچیپ  یم  اـه  هوک  رد  وـت  يادـص 
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.دوب دهاوخن  هدوبن و  تسین ، ییادخ  وت ، زج  هک  مهد  یم  یهاوگ 
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ربکا هّللا 

.دنا هتفگ  میا و  هتفگ  لاح  هب  ات  هک  هچ  ره  زا  دیآرد ؛ فصو  هب  هک  نآ  زا  تسا  رت  گرزب  ادخ  و 

ام کچوک  مهف  زا  رت  گرزب  میناد ، یم  هچ  نآ  زا  تسا  رت  گرزب  ادخ 

مادقا ینارماک  دمحم  / راذگماو شیوخ  هب  ارم 

! یهلا

! مسیونَن وت  زا  میوگن و  وت  زا  هنوگچ 

! یهلا

نآ ارم  ات  مراذـگ ، یم  زاب  وت  تمـس  هب  طقف  ار  میاه  هرجنپ  مراپـس و  یم  وت  هب  ار  نامـسآ  یگـشیمه  ناـگیاسمه  نیا  میاـه ، تسد 
.منک چوک  وت  تمس  هب  رپ  لاب و  یب  میسن ، نوچ  هک  ینک  لاب  کبس  نانچ 

! یهلا

تسا هتسکش  مبلق  هناخدور ! همزمز  زا  رت  يراج  يا  هناورپ و  ياه  لاب  كزان  لیخت  زا  رتابیز  يا  هناردام و  ّتبحم  زا  رت  یمیمص  يا 
! راذگم او  شیوخ  هب  ارم  هتسسگ ، مه  زا  مدوپ  رات و  و 

! یهلا

.زیربل تسوت  ّتبحم  زا  ما  هنیس  هک  زیرم ! ار  میوربآ  تسا ، زیچان  ما  هشوت  هچ  رگا 

! یهلا

.منک زاغآ  ار  زاورپ  نامسآ  مان  هب  منک و  زاب  ار  سفق  لاب  رپ و  ات  راذگب  رپ ، لاب و  ریز  رد  ار  وت  ياوه  مرادرس و  رد  ار  وت  قوش 

! یهلا

هب ار  شیوخ  ات  مزیرب ، وت  مان  تمظع  لباقم  رد  ار  نآ  ات  مناهانگ  زا  رت  گرزب  متخاس  یم  يا  هژاو  میارُـسب ، ار  وت  متـسناوت  یم  رگا 
.میامن وت  ینابرهم  هب  بستنم  ار  لد  مزیوایب و  وت  تبحم  نامسیر 
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! یهلا

.هزادنا یب  روعش  دنریگ و  یم  هزات  ناج  تنسُح  باتفآ  وترپ  رد  تاملک ، دننز و  یم  هناوج  تمان  ترواجم  رد  میاه  هژاو 

! یهلا

مزور هک  مناد  یم  وت  تیانع  غورف  یب  قشع ؛ ّمنرت  زا  راشرس  منابل  تسا و  زاین  زا  زیربل  میاه  تسد 

.رت هایس  مراگزور  تسا و  هایس 

! یهلا

.مأوت ششخب  یلزا  راکهدب  هک  زیرب  نم  غورف  یب  لد  ناج و  رد  شیوخ ، تفرعم  رارش  زا  زیرم و  ار  میوربآ 

قشع منوخ  رد  تخیر  وچ  نونج  گنر  زا 

قشع منوریب  دومن  دوخ  یتسم  زا 

تفگ دیاب  همه  نآ  ساپ  هب  زورما 

! قشع منویدم  وت  هب  ار  ما  یگدنز  نم 

! یهلا

: هک مناد  یم  بوخ  ما و  هدنام  شیوخ  رد  .غیرد  تسا و  فعض  زجع ، تسا و  یناوتان  همه  مراد  هچ  نآ 

گرزب تسا  یهابتشا  نتفرن  شیوخ  زا 

گرزب تسا  یهار  شیپ ، هب  ما و  هشوت  مک 

ینک راتفر  لدع  هب  رگا  تسود ! يا 

گرزب تسا  یهانگ  نم  حور  شزرمآ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / زاین تونق 

نت ناج و  رد  ارم  ناهنپ  نیا  تسیک ؟

! نخس دیوگ  یمه  نم ، ِنابز  زک 
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یم تّذل  وت  روضح  زا  اهنت  نم ، يوش و  یم  يراج  ملد  رد  هجهل  نیرتانـشآ  اب  وت  هک  یتقو  منک ، اوجن  مناوت  یم  ار  همزمز  نیمادـک 
! مرب

یِهلا َو دوش : یم  رارکت  هک  تیابیز  مان  اشوخ  تیفاع ! تیاهن  رد  هک  وزرآ ، کیرات  ياـه  تسب  نب  رد  اـهنت  هن  رارطـضا ، رد  اـهنت  هن 
.ْكُْریَغ یل  ْنَم  ّیبَر ،
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هک تسا  نانچ  تا  ییابیز  راکـشآ ! ياه  یندـید  مامت  موهفم  يا  نیرتراکـشآ ! يا  یتسین ، ناهنپ  وت  هن ! ارم !؟...  ناـهنپ  نیا  تسیک 
! دناوت ياشامت  وحم  اه  هنییآ  مامت 

« ضْرَالا تاومَسلا َو  ُرون    ُ هّللا  » ِییابیز هب  ابیز ؛ يا  هرهچ 

اب موش ، یم  لـفاغ  وت  داـی  زا  یتـقو  هک  تسا  نم  ِيراـگزور  هریت  نیا  تسین ! یبـش  وت ، روضح  اـب  هک  میوگب  بش  زا  نخـس  هنوگچ 
! دوش یم  هراتس  یب  مهاگن  نامسآ  مروخ و  یم  دنویپ  ْسفن  یکیرات 

ْنیکَتسُْملا ُنیکسِْملا  ُریقَْحلا  ُلیلَّذلا  ُفیعَّضلا  َكُْدبَع  اَنَا  میوگب : وت  اب  ار  مزاین  یتح  هک  متسیک  نم  زاین ! یب  هشیمه  يا 

.مرادنپ یم  وت  قشاع  ار  دوخ  رگا  شخبب ، نم  رب  نم ! يالوم 

! منم چیه  زا  رت  چیه  منم ، چیه  منم ، چیه 

همیرج هک  یهانگ  تسا ، نان  مغ  شتمارغ  هک  یهانگ  تسا ، بش  یکیرات  شناواـت  هک  یهاـنگ  تسا ؛ هاـنگ  تسه ، نم  رد  هچ  نآ 
.دوب وت  ریغ  ياّنمت  شزاغآ  هک  یهانگ  و  تسا ! ییاهنت  شا 

! ْرُون ِِهلثِمک  َْسَیل  اَرُون  ای  روُّنلا ، ارِّونُم  ای  روُّنلا  َرُون  ای  یتسه ! ِناج  رد  رون  نیرت  تیاهن  یب  يا  اه ! تیاهن  یب  ِتیاهن  يا 

دیاب ار  اه  مشچ  : » هک دنز  یم  جوم  اه  هنیآ  مامت  هاگن  رد  هک  يدوهش  دنا ! هدرکن  تداع  اشامت  دوهـش  هب  زونه  هک  میاه  مشچ  زا  هآ 
!«. دید دیاب  رگید  روج  تسُش ؛

! گنشق ياه  هاگن  مامت  ِدنوادخ  يا  نم ، يالوم  يا  هآ 

! تسا هانگ  نیرت  گرزب  دوخ ، ندید ، دب  هک  زومایب  نم  هب  ار  ندید  بوخ 

: منک اوجن  ات  دوب ، نینچ  نیا  يا  هجهل  مه  نم  يارب  شاک  يا 

ندیزرو قشع  هب  مرهش  هرهش  هک  منم  »

«! ندید دب  هب  ما ، هدولاین  هدید  هک  منم 

! یهلا

.تسین یگدنمرش  زج  متونق  رد 

ییاج تسا  لاحم  رخآ ، تسا ! نم  هانگ  نامه  هدرک ، لوغشم  دوخ  هب  ار  مروعـش  كاردا و  ار و  ملد  ار ، میاشامت  ار ، مهاگن  هچ  نآ 
نم یشاب و  وت  هک 
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! مراپسب قلعت ، ياه  گنر  هب  ار  مساوح 
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! تسوت وفع  شیوزرآ ، هک  نآ  منم ؛ نیا  کنیا ،

یمرخ هفطاع  «/ لد ياه  هتسکش  »

.هدرپ یب  هداس و  میوگ ؛ یم  نخس  تدوخ  اب  راب  نیا 

 ِ هّللا ِرْکِذـِب  الَأ  « ؛ تسا نم  شمارآ  هیام  تدای ، .دنکـش  یم  کئالم  لاب  يادـص  ار  قاتا  توکـس  ما ؛ هدرک  هیکت  بش  ياه  هناـش  رب 
«. ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت 

.دننم ياه  هژاو  نامجرت  میاه  کشا  دوش و  یم  توکلم  لپ  ما  هداجس 

.توکلم زا  تسا  یهاگن  مین  تباجا ، ما ؛ هدروآ  نامیا  خلسَم  هب  ار  مرورغ  ما ؛ هتسکش 

.دراب یم  میاعد  ياه  هراو  مخز  زا  نیقی  دنوش ؛ یم  باجتسم  میاهاعد 

.دوش یم  مگ  تروضح  رطع  رد  هک  ما  هدروآ  يا  هلفان  ءافّشلاراد  هب  ار  مرامیب  بلق  ءافش ! هرکذ  ءاود و  همسا  نم  ای  »

.ما هدرک  عمج  مه  رود  ار  ملد  ياه  هتسکش  بشما 

.دوش یم  زاب  يا  هرجنپ  مزامن  تاّرذ  مامت  زا 

«. نیفِراْعلا ِلامآ  َهَیاغ  ای   » مبلط یم  ار  وت  وت ، زا  ما و  هدرک  هناهب  ار  تشهب 

هشیمه لثم  ما  یگدنب  ياه  قشم  .مراپس  یم  وت  ناسحا  تسد  هب  ار  ما  یلاخ  راب  هلوک  دنکفا ؛ یم  هزرل  مدوجو  دوپ  رات و  رب  ادرف  میب 
.دروآ یمن  ار  وت  رهق  بات  نم  كزان  دوجو  .دنا  هدروخ  طخ 

«. ٍمِیلَس ٍْبلَِقب    َ هّللا یَتَا  ْنَم  ّالِإ  َنُوَنب  ُلام َو ال  ُعَفنَی  َمْوَی َال  َنامَْألا  َُکلَئْسَأ  ّینِإ  َّمُهّللَأ  »

يرقابدیس مظاکدیس  / دیاش ار  وت  اهنت  یگرزب 

رد رس  هتفشآ و  تیاقل  ترسح  رد  هنوگچ  ایادخ !

نامـسآ رب  اعد  ِتسد  دـنک و  یم  كاچ  نابیرگ  تدای ، همزمز  ياوه  هب  هچنغ  ره  هک  مناد  یم  منیب و  یم  هک  یتقو  مشاـبن ، ناـبیرگ 
.دزارفا یم 

یتسد نوچ  ناتخرد ، منیب  یم  هک  یتقو  مشابن ، شیاین  روآ  بَرَط  ياه  هظحل  نآ  هتفیش  هنوگچ  یهلا !
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هظحل دـننکارپ و  یم  زاین  زار و  ياه  هچوک  رد  ار  دوخ  يراهب  رطع  تتیانع ، دـیما  هب  اه  سای  دـشاب و  زارد  تیوس  هب  هک  دـنا  هدـش 
.دنزاس یم  رّطعم  ار  زبس  ِشنیب  ياه 

لد يوس  هب  ار  تتمحر  ياهربا  زا  یکدنا  دننک ؛ یم  زبسرس  ار  کشخ  ِنیمز  دنراب و  یم  وت  نامرف  هب  نادرگرس  ياهربا  اراگدرورپ !
.دندرگ وت  رکذ  قاتشم  دنیآرد و  یگتسخ  یگدومخ و  زا  ات  تسرفب  ام  يریوک  ياه 

ار نانآ  هناـمیکح  تاـملک  ِیگرزب  اـت  نک  يراـی  ار  اـم  تسرف و  دورد  وا  نادـناخ  وملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  اـنابرهم !
.میبایرد ناگرزب  نآ  ياهاعد  زا  ار  تاجانم  تذل  میبایرد و 

هب اهنت  ات  نک ، اطع  ار  كاردا  مهف و  نیا  ام  هب  سپ  دـیاب ؛ وت  ِهاگرد  هب  اهنت  انمت ، شهاوخ و  دـیاش و  ار  وت  اهنت  یگرزب ، نم ! رـالاس 
.میهاوخ وت  زا  اهنت  ار  یگدنز  رد  شیاشگ  مییآ و  وت  يوس 

زا یکدنا  ات  نک ، اطع  نامسآ  ِيادنلب  هب  یمهف  نیمز و  تعـسو  هب  یبلق  ام  هب  نامـسآ ! هدنزارفا  رب  نیمز و  هدننارتسگ  يا  نم ! دوبعم 
.میروآ فک  هب  ار  شا  همزمز  قیفوت  میبایرد و  ار  تکرابم  ِمسا  یگراو  هوکش 

ام ياه  لد  هب  لاصو و  ِقایتشا  ام  ياه  ناج  هب  سپ  يدـش ؛ مهرم  ار  اـم  هتـسخ  ِلد  يداد و  ناـج  اـم  هب  وت  یتسه ! ِشخب  یتسه  يا 
.امرف تیانع  هنافراع  ِيافش 

.بایرد ار  ام  بوخ ! ِبوخ  يا  بوخ ، يا 

یناخازریم یلع  / زاین سح  زا  راشرس 

! نوبغم مدان و  مدمآزاب ، وت  يوس  هب  هرابود  اهلاراب !

.ار میگتشگرس  هصق  يدناوخ  مدینشن ؛ ار  وت  يادن  يدینش و  ارم  يادص  اهلاراب !

.زاین سح  زا  نک  مراشرس  مدوب ؛ شوخ  راب  هک  مدوبن  نارگید  رای  اهلاراب !

ِماد هب  ارم  متفاـیب ، يرگید  ِّتبحم  ماد  هب  هک  نآ  زا  شیپ  زوـمآ و  میناـبرهم  یهد ، یخـساپ  ار  ما  یناـبرهمان  هک  نآ  زا  شیپ  اـهلاراب !
.زادنایب دوخ  ّتبحم 

! منازوسب مقشاع  هک  نانچ  مناریمب و  مقیال  هک  نانچ  ایادخ !

.نک يراج  مدوجو  ياه  هشیر  رد  ار  لاصو  قایتشا  تّذل و  سپ  درپس ؛ ناج  باریس  تخوس ، وت  ِرهم  ِریوک  رد  هک  نآ  یهلا !
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الو ماج 

ینیسح راختفا  تزع و 

ییاضر هدیمح  / دنهد یم  مرحم  يوب  اه  میوقت  ردقچ 

؟ دینشن ارچ  یسک  ار  ترپ  لاب و  نینط 

؟ دینشن ارچ  یسک  ار  ترو  هلعش  يادص 

رد هناـبات  یب  تارف ، تساـه  لاـس  دزیخ و  یم  رب  كاـخ  زا  تمادـن  يوـب  دـشک و  یم  هلعـش  شیوـخ  رد  نیمز  تساـه ، لاـس  و  ... 
.تس يراسمرش  توکس و  رگ  همزمز  شا  يراج  تاظحل  ِلاسکشخ 

دنرمژپ و یم  یگنشت  زا  هک  يا  هتسر  هزات  ياه  هفوکش  دیآ و  یم  هتخوس  ناج و  همین  ياهراهب  يوب 

.دنریم یم 

نایرـش رد  هک  يا  هسامح  تسا ؛ دیواج  هشیمه  ات  يا  هسامح  روآدای  داب ، رد  ناشناشیرپ  ياه  لای  هک  دیآ  یم  ینابـسا  مس  يادـص 
.دیشوج دهاوخ  دبا  ات  خیرات ، ياه 

ینوخ يراج  یپ و  رد  یپ  ياهدایرف  يادص  دسر ؛ یم  شوگ  هب  میوقت  يذغاک  تاحفـص  زا  هتخآ  ياهریـشمش  کچاکچ  يادـص 
.دراب یم  نوخ  نامسآ  تساه  لاس  اج  نیا  .دراد  یم  او  شپت  هب  ار  ناملصف  راهچ  ياه  میوقت  هک 
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.تسا نیمزرس  نیا  نیتسار  ربمغیپ  یگنشت ، تساه  لاس  اج  نیا 

.تسا نامتایح  راوید  هب  راوید  هیاسمه  بش ، تساه  لاس  اج  نیا 

.میتفا یم  دوجس  هب  مایق ، رد  ياه  هزین  ياه  هیاس  رد  میباوخ و  یم  ریشمش  هانپ  رد  تساه  لاس  اج  نیا 

.میخرس یخیرات  گنتلد  تساه  لاس  اج  نیا 

.دخرچ یم  اضف  رد  دوش و  یم  هلاچم  رهش  ياه  تشم  رد  دشوج و  یم  كاخ  زا  گنن 

.دنتفا یم  كاخ  رب  دنخرچ و  یم  نامسآ  رد  هک  يرس  یب  ِنارتوبک  تیاهدایرف ، تسرو و  هلعش  یتشهب  وت  مان 

.دوش یم  هزم  هزم  نیمز  قاذم  رد  شا  یخلت  هک  تس  يا  هعقاو  نیشن  هیشاح  تارف ،

.تساروشاع يوب  زا  راشرس  نامیاهزور  ردق  هچ 

.دسر یم  شوگ  هب  ینرصنی » رصان  نم  له   » ياهدایرف زونه 

.دیآ یم  ازع  جنس  يادص  زونه 

.دننز یم  رس  رب  دنبوک و  یم  هنیس  رب  زونه 

.دتلغ یم  كاخ  رب  دریگ و  یم  لاب  کیرات ، ياهزور  نیا  یب  رس  نامسآ  رد  هک  تسوت  يادص  نانچمه  و 

! دنهد یم  مرحم  يوب  اه  میوقت  ردق  هچ 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / قشع هاگ  یلجت 

ياه هنابیرغ  زا  هک  شیاه  مخز  مامت  اب  ییوگ 

؟ ینرُصنَی ٍرصان  ْنِم  ْلَه  دنز : یم  دایرف  تسا ، راشرس  ییاروشاع 

! دوش یم  شخپ  خیرات  هرتسگ  رب  درذگ و  یم  مالسلااهیلع  هیبنیز  ّلت  زارف  زا  شیادص 

یم يراج  مالـسلا  هیلع  ْنیَـسُحلا » ُتاراَثل  اـی   » ِویرغ رد  ار  شیوخ  ناـجیه  دـنز و  یم  ـالاب  تدارا  نیتسآ  یتسه ، هرذ  هرذ  هاـگ ، نآ 
! دزاس
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تسب نب  هب  ياه  ّتینهذ  رد  ار  تداهش »  » خیرات داد و  شـشوپ  يدود » ياه  کنیع   » اب ار  اشامت  هتفرگ  نوخ  قفـش  دوش  یم  هنوگچ 
!؟ درک یناگیاب  هدیسر ،

يارب هک  دـسر  یم  شوگ  هب  نادـیم  زا  مالـسلا  هیلع  مساق  ترـضح  ییاونین  داـیرف  زونه ، يراپـسب ؛ نورد  ياوجن  هب  لد  تس  یفاـک 
! دیزُگرب ار  تداهش  قشع ، يراگدنام 

: هک دچیپ  یم  قشع  هاگ  یّلجت  رد  مالسلا ، هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هسامح  روش  زونه ،

« یلَع ِنب  ِنیَسُحلا  نب  ُیلَع  اَنَأ  »

جوا هب  وزاب ، زا  نوخ  ناروف  ندـید  اب  هک  یهاـگن  دـناوخ ؛ یم  ناـجیه  هب  ار  تارف  هاـگن  مالـسلا ، هیلع  ساـبع  ترـضح  قشع  زونه ،
! دیسر ناجیه 

! تسشن هلال  هب  تداهش  ِقلف  رد  هک  دناوخ  یم  فاصم  هب  ار  هدیپس  مالسلا ، هیلع  رغصا  یلع  ترضح  ياه  مّسبت  وترپ  زونه ،

یم تداهـش ، فاوط  رد  هک  دسر  یم  شوگ  هب  البرک  هشوگ  هشوگ  زا  ریهُز »... ، ّرُح ، بیبح ، دـمحم ، رفعج ، نوع ،  » يادـص زونه ،
ْکیََّبل ْکیََّبل ، هّللاراث ، ای  َکیَّبل  دنناوخ :

ارهَّزلا َنباَی  الهم ؛ ًالهم ، دیوگ : یم  شهاگن  مامت  اب  هک  دسر  یم  شوگ  هب  نیسپاو ، ِعادو  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هلان  زونه ،
! مالسلااهیلع

ًهَُوق َلوَح َو ال  ال  دیامرف : یم  هک  دسر  یم  شوگ  هب  مخز  تماقتـسا و  زا  یهوبنا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  راگدـنام  دایرف  نیرخآ  زونه ،
 ... هّللِاب ّالا 

درم تداهش ، نادیم  دوش ! یمن  ینادواج  شمان  نودب  یقشع  چیه  تسین و  ُهلالَج » َّلج   » دنوادخ ریدقت  زا  رتالاب  یتردق  چیه  يرآ !
! درذگب ادخ ، دوخ و  ِنایم  ِلپ  زا  یمامت ، هب  هک  يدرم  دهاوخ ؛ یم 

! دنیبب شون  ار  شین  نامرد و  ار  مخز  هک  يدرم  دهاوخ ؛ یم  درم 

! دبوکب شرع  زارف  رب  ار  شا  همیخ  نوتس  هک  يدرم  دهاوخ ؛ یم  درم 

! دنزب مقر  ار  قشع  هنادواج  هسامح  قشاع ، تعامج  كدنا  اب  هک  يدرم  دهاوخ ؛ یم  درم 
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! نم يالوم 

؛ ْروتْوَملَا َْرتِْولا  ِهِراث و  َْنبا  َو    ِ هّللاَراَث ای  »

! تداهش دنزرف  يا  درک ! یم  تا  یمان  مان  هب  راختفا  دوب و  هتفکش  تدوجو  رد  لزا  زا  تداهش ، هک  یسک  يا 

! يا هدمآ  ایند  هب  تداهش  رطاخ  هب  وت  تسا و  هدش  هدیرفآ  وت  رطاخ  هب  تداهش 

رد هک  يدای  تسا ؛ وت  ینادواج  دای  تداهش  .دنک  یم  شیوخ  بوذجم  ار  قشاع  ياه  لد  مامت  هک  یمان  تسا ؛ وت  دنلب  مان  تداهش 
.تسا يراج  نیرفآرورغ ، كاپ ، ياه  نهذ  مامت 

! ناج الوم 

! میقع وت ، تبحم  نودب  یقشع  ره 

! انعم یب  وت ، قشع  ِنودب  یتبحم  ره 
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یلو يامیس 

ییاضر هدیمح   .../ اهدرد نیا 

.نک دنلب  ار  تراقفلاوذ 

.دنک ور  ریز و  ار  نامز  نیمز و  يا ، هقعاص  اب  راذگب 

.دنکشب ار  نیمز  هلاس  رازه  باوخ  تهاگن ، ینیگنس  راذگب 

.دزو یم  وس  همه  زا  گنرین  يوب  اهزور ، نیا 

.تسا رّرکم  یخیرات  همادا  قافن ، ياپ  ّدر  وس  همه  زا  دننک و  یم  عامس  هزین  رب  ياه  نآرق  ایاوز ، ِمامت  زا  اهزور ، نیا 

دنوش و یم  هتسب  زاب و  ندید  ِبذک  هب  اه  مشچ 

.دننز یم  طخ  ار  بش  دنصقر و  یم  راو  هناوید  ماین ، رد  ياهرجنخ 

.دنز یم  غاد  ار  نیمز  ِتشپ  قّالش ، ناراب  همادا  دنازوس و  یم  ار  خیرات  ماشم  نوخ ، يوب 

لامدگل یـشحو  ياه  بسا  بوکمـس  ریز  تلادع  راذـگن  دوش ، مادـعا  راد  ياه  هبوچ  رب  تلادـع  راذـگن  نک ؛ دـنلب  ار  تراقفلاوذ 
! دوش

.دنا هدرک  ملع  دق  وت  مان  هناوتشپ  هب  اه ، لخن  هک  تس  ینالوط  ياه  لاس 

.دننز یم  جوم  ار  وت  یناهن  ياهدرد  دنوش و  یم  هدیشک  هام  ات  بش ، ره  وت ، ياه  سفن  مره  زا  اه ، هاچ  هک  تسا  لاس  ياه  لاس 
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.تس يدامتم  ياه  بش  نیا  هانپرس  تا ، هتسب  هنیپ  بیجن و  ياه  تسد 

یم مه  رد  هفوک  گنرین  رد  نیمز  زونه  دهد و  یم  ار  وت  ياپ  در  يوب  هچوک  زونه  مونـش ؛ یم  ار  تراوتـسا  ياه  ماگ  يادـص  زونه 
.دزیر

؟ دهد یم  جورع  يوب  نیمز  نیا  ياجک 

زا رتدنلب  ار  مدایرف  يادص  دـننک و  یم  زاب  ار  ما  هیالگ  نابز  اهدرد  نیا  دـناسر ؟ یم  نامـسآ  هب  ار  تتماق  يدـنلب  نیمز ، نیا  ياجک 
.هشیمه

دوش یم  جاتحم  وت  لدع  هب  نیمز  امتح 

تسا رّدقم  نیا  رشب  ِگنگ  ِتشونرس  رد 

؟ تسا فاکش  بش  تراقفلاوذ  هک  نیا  هن  رگم 

؟ دشک یم  هنابز  تیاه  مشچ  رد  يراز  هلعش  هک  نیا  هن  رگم 

.شکب شتآ  هب  ار  رهش  توکس  ياه  بش 

.شاپب ورف  ار  تواقش  دادیب و  ياه  بش 

.دنهد یم  دوکر  يوب  اه  هظحل  نیا 

.دفاکش یم  ار  قلطم  یکیرات  هقعاص ، دزرل و  یم  هچوک  .دیآ  یم  ییادص 

! تسا هدرک  شومارف  دوز  ار  تلادع  نیمز  ردق  هچ  دتفا ؛ یم  دوجس  هب  هاچ  دننک و  یم  مایق  اه  لخن  دیآ ، یم  هراتس  بیس و  يوب 

! تسا گنت  نامسَر  ون  ياه  لاب  يارب  اه  هلیپ  نیا  ردق  هچ 

.دوش ور  ریز و  نامز  نیمز و  ات  نک ، دنلب  ار  تراقفلاوذ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یتف رطع ال 

.تسا تقیقح  تسین ؛ نامگ 

.مالسلا هیلع  یلع  هاگن  رطاخ  هب  طقف  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ياهدنخبل  رطاخ  هب  طقف  دش ؛ هدیرفآ  قشع 

! دهد دنویپ  تشهب  اب  ار  كاخ  ماشم  یتف » رطع ال   » درابب و هفطاع  ناراب  ات  دش ، هدیرفآ  قشع 
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مالـسلا هیلع  الوم  زبس  ساسحا  اب  ار  دوخ  ياه  گنر  نامک ، نیگنر  دزیمآرد و  رون »  » اب یکاخ  مدآ  سیدـنت  اـت  دـش ، هدـیرفآ  قشع 
! دهدب افص 

ریـسفت اه ، نامـسآ  ِینارون  هجهل  رد  یتح  اه ، نامز  اه و  نابز  سوماق  رد  مالـسلا » هیلع  یلع  ّالا  یتف  ال   » موهفم ات  دش ، هدیرفآ  قشع 
! ددرگن دودحم  امرخ ، نان و  یب  ياه  هچوک  هفوک و  ياضف  هب  اهنت  مالسلا  هیلع  الوم  يدرمناوج  حور  دوش و 

اه تشد  اه و  هگلج  اهربا ، اه و  همـشچ  اهایرد ، اهدور و  اه ، ناتـسلگ  اه و  لگ  ار ، راّبَْجلا » ُهَفِْرعَم  ملعلا  لّوَا   » هک دش : هدیرفآ  قشع 
! تسا نُونِمؤُْملا » َحَْلفَا  ْدَق   » ریسفت نیرت  هتسیاش  هک  دنزومایب  یسک  زا  اه ، گرب  اه و  هخاش  و 

.شیاه یگناقشاع  مامت  زا  دوخ ، يادخ  اب  یتح  دناوتب  دشاب و  یسک  ات  دش ، هدیرفآ  قشع 

ـالوم و اـقآ و  يا  نـم ! دوـبعم  يا   » .َکـِقاِرف یلَع  ُِربْـصَا  َفـْیَکَف  .ِْکباذـَـع  یلَع  ُتْرَبَـص  ّیبَر  َيـالوَم و  يدِّیـَـس و  یهلا و  اـی  یْنبَهَف 
«! مروایب تقاط  وت  يرود  هب  مناوت  یم  هنوگچ  منک ، ربص  وت  باذع  رب  نم  هک  مریگ  نم ! راگدرورپ 

ياه هصغ  يانکیرات  رب  دشاب  يا  هدیپس  حابـص ،»  » ات دشاب ، كدف »  » ياه یگنتلد  يارب  ییوراد  لیمک ،»  » ناوتب ات  دش ، هدیرفآ  قشع 
«! نیفص  » ياه ینارگن  رب  دشاب  یگنرد  هفوک ، دجسم  ياه  « تاجانم  » ات و  لمج » »

ای دننز : دایرف  دوجو  مامت  اب  راگزور ، هتسب  تسد  ناگتسخ  لد  هک  دش ، هدیرفآ  قشع  و  ... 

نارِصان امُکَّنِاَف  ینارُْصنا  ناِیفاک َو  امُکَّنِاَف  ینایِفِکا  دّمَُحم ؛ ای  ُّیلَع  ای  مالسلا ؛ هیلع  یلَع  ای  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمَُحم 

رد هک  یهاگن  دش ؛ شهاگن  قارـشا  بوذجم  اپ  ارـس  درک و  اشامت  تدـحو  هنییآ  رد  ار  یلو » يامیـس   » ناوتب ات  دـش ، هدـیرفآ  قشع 
! تفرگ ار  دوخ  ياه  لاوئس  باوج  دید و  ار  یتسه  مامت  یتح  ار ؛ ترخآ  ایند و  ار ، مدرم  ار ، ادخ  شلالز ، کمدرم 

دناوخ شمناوت  ادخ  هن  تفگ ، شمناوت  رشب  هن 

ار یتفال  کُلم  ِهش  ممان ، هچ  مّریحتم 
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یلو راتفگ 

رظن شوخ  ریما  / نادجو کحم 

(1) نادجو کحم 

رد رارقرب ، تسا و  هدوب  رادیاپ  دوخ  هب  هشیمه  هک  وا  ندیشیدنا ، یب  تسا  نیرفآ  ناهج  ندید و  یب  تسانـشآ  هک  ار  يادخ  شیاتس 
هرد نیشنمه  یهوک  هن  .ایرد  شمارآ  هن  بش و  یهایس  هن  .شا  هدوشگان  ياه  هدرپ  هن  شیاه و  جُرب  دوب و  ینامسآ  هن  هک  نامز  نآ 

.رگناوت یناگدیرفآ  هن  رتسگ و  نماد  دوب  ینیمز  هن  چیپاچیپ ، خارف و  ياه  هرد  هن  اه و 

یم شا  يدنـسرخ  طخ  هام ، دیـشروخ و  .ناش  هد  يزور  قلخ و  يادخ  تسوا  ناشیا ، زا  سپ  رارقرب  ناگدـیرفآ و  هدـننیرفآ  تسوا 
.دنرآ یم  کیدزن  ار  يرود  ره  دنیارآ و  یم  یگنهک  گنر  هب  ار  يا  هزات  ره  دنیوپ و 

.درمشرب دنداهن ، اج  رب  دندرک و  هچ  نآ  درک و  تمسق  ناگراوخ  يزور  ِيزور 

ات ناردـپ  تشپ  ناردام و  نادـهُز  زا  ار  ناشتایح  علطَم  ار و  ناشیاه  هنیـس  ِناهن  ار و  ناشیاه  هاگن  هدـیدزد  ار و  ناشیاه  سفن  سفن 
ناشیگدنز برغم 

.دناد یم 

هیاس ناتسود  رس  رب  تمقن ، يانگنت  رد  دنکش و  یم  مه  رد  نانمـشد  هنیـس  شتمقن ، تسد  تمحر ، يانخارف  رد  هک  تسا  یـسک  وا 
.درتسگ یم  تمحر 
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دـیوج و شا  يرود  هک  تسا  نآ  هدـننک  راوخ  دزرو و  شتوادـع  هک  تسا  نآ  هدنـشک  و  دـنک ، شیدروامه  هک  تسا  نآ  رب  هریچ 
.دنک شا  ینمشد  هک  تسا  نآ  رب  زوریپ 

شیادا اه  هرَهب  هب  دهد ، شماو  هک  ره  دنک و  شیاطع  دهاوخب ، وا  زا  هک  ره  دـشاب  سب  دراذـگاو ، ودـب  شیوخ  رما  هک  ار  سک  ره 
.دهد شیازج  کین  دیوگ ، شساپس  ار  هک  ره  دنک و 

! ادخ ناگدنب 

، دیرامـشرب ار ]  ] شیوخ هدرک  ِدب  کین و  دـییآرد ؛ نازیم »  » همکحم هب  هک  نآ  زا  شیپ  دـیرآ ، رد  نادـجو  کحم  هب  ار ]  ] نتـشیوخ
دتفا و گرم  گنچ  هب  ناتیاه  هظحل  يولگ  هک  نآ  زا  شیپ  دـیناد ، تمینغ  مد  دـیراذگ و  باسح  همکحم ]  ] هب ياپ  هک  نآ  زا  شیپ 

.دیوش هدنار  ناشوماخ  راید  ات  تنوشخ ، هب  هک  نآ  زا  شیپ  دیرآ ، ورف  قح  ناتسآ  رب  تعاطا  ِرس 

هک تسین  رگید  یسک  دناشنن ، شزاب  نایصع  زا  دنیشنن و  ناج  شوگ  هب  شنادجو  يادن  دهدن و  ددم  ار  نتشیوخ  هک  نآ  دینادب ، و 
.دیوگ شدنپ  دراد و  شزاب 

یبیط دیهان  / هغالبلا جهن  رد  جع ) ) نامز ماما 

.مدینش یم  ناتسار  نانخس  رد  مدید و  یم  نیتسار  ياهایؤر  رد  هک  گرزب ، تسا  ییوزرآ  وت  يور  رادید 

.تا یندشان  فیصوت  لامک  وت و  لامج  يوجتسج  رد  مدوب ؛ وت  یپ  رد  هک  دوب  اه  لاس 

يال هبال  رد  مدز و  قرو  ار  لد  باتک  قشع و  رتفد  هک  نیا  ات  دوب ، هدوهیب  مناما ، یب  ياـهوج  سرپ و  میاـه و  ندز  وناز  ناـمگ ، یب 
يوت رازه  رد  اه ، لاس  زا  سپ  هک  تسنام  یم  یجنگ  هب  نم  يارب  تقیقح  نیا  فشک  متفای ؛ ار  یتقیقح  نآ ، هتشاگنان  روطس 

«. يرهوگ رهوگ  ردق  دسانش  رگرز  رز  ردق   » هک تسین ، ماما  يامیس  فیصوت  لباق  یسک  ماما ، زج  نیقی ، هب  يرآ ! .مدوب  هتفای  نامز 

، هوکشب هنارک  یب  نآ  هناتسآ  رب  زاین  لوکشک  مداهن و  هنیس  رب  بدا  تسد  متفر و  میالوم  نانخس  لابند  هب 
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: دیوگ یم  وا  هک  مدید  .درادرب  زار  نیا  زا  هدرپ  دزاس و  مزیربل  تفرعم ، زا  ات  مداهن ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما 

(1)« ...اَهل َغُّرفَتلا  اِهب َو  ِهَفِْرعَْملا  اْهیَلَع َو  ِلاْبقِْإلا  َنِم  اِهبَدَأ  ِعمیَِجب  اهَذَخأ  اَْهتَّنُج َو  ِهَمْکِحِلل  َسَِبل  ْدَق  »

هدـشمگ تمکح  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  شناد ]  ] نآ لـماک ، تفرعم  هجوـت و  اـب  بدا و  بادآ و  یماـمت  اـب  دراد و  نـت  رب  شناد  هرز  »
تبرغ هب  مالـسا  هک  ماـگنه  نآ  .دـسرپ  یم  نآ  ندروآ  تسد  هب  رد  هک  تسوا  زاـین  تسا و  نآ  يوجتـسج  رد  هراوـمه  هک  تـسوا 

«. دنیزگ تبرغ  زین  وا  دنابسچب ، نیمز  رب  هنیس  دنام و  زاب  نتفر  هار  زا  هک  يرتش  نوچمه  دیارگ و 

! دنارب ار  نمشد  ششناد ، زیت  هبل  اب  يزرابم  هک  تسابیز  هچ 

يرـشب ياه  لسن  يدوبان  يارب  شیوخ ، یهاگآ  زا  دروآ و  یم  ورف  میظعت  رـس  زورما  شناد  ملع و  هناختب  رد  رـشب  هک  ینامز  يرآ !
یم رـس  ار  میلع » يادخ   » زا يزاین  یب  ِداد  دـیوگ و  یم  نخـس  کینکت  ّنف و  زا  دزارفا و  یم  رب  ندرگ  هک  هاگ  نآ  دـیوج ، یم  هرهب 
یم هدوشگ  وا  تسد  اب  اه  هرگ  .دزاس  یم  هریخ  ار  ناهج  نادنمشیدنا  ياه  مشچ  دراد و  نت  رب  شناد  هرز  هک  دیآ  یم  يدرم  دهد ،
نینچ ربارب  رد  ددرگ ، یم  راکشآ  يرگید  زا  سپ  یکی  هدوقفم ، ياه  هقلح  ددرگ و  یم  لح  یملع  ياه  هلأسم  نیرت  تخس  دوش و 

همـشچ دشوج ؛ یم  شنابز  بلق و  زا  تمکح  دیآ و  یم  وا  .تفگ  قح  ساپـس  هدـییاس و  هدجـس  رب  رـس  هک  تسا  هتـسیاب  يدوعوم 
.اسآ

نایم رد  دوش  یم  میکح  يادخ  تّجح  دیآ و  یم  وا 

ياه ناسنا 

اهرواب و یگنر  یب  زا  دراد و  مالـسا » بورغ   » زا وا  هک  یهودنا  .ّریحتم  دنناریح و  هدـیدپ  ره  تمکح  يوجتـسج  رد  هک  ینادرگرس 
بورغ نیا  رد  وا  لد  تسا و  ینامسآ  ياه  نامرآ  اه و  شزرا  بورغ  مالـسا ، بورغ  .تسا  هاکناج  تخـس و  اه ، گنرین  یگنر  رپ 

ناج رب  هک  تسا  يدمحم  ياهرواب  بورغ  وا  درد  .دبلط  یم  روهظ  نذا  شیوخ  يادخ  زا  دتفا و  یم  هدجـس  هب  دـیرگ ، یم  یگنتلد 
هک يروضح  تسین ؛ تما  نیا  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  هراـبرگد  روهظ و  زج  درد ، نیا  ناـمرد  تسا و  هداـتفا  مالـسا  تّما 

.دشخب یم  رارق  مارآ و  ار  هتفیش  نایعیش  ياه  بلق  دروآ و  یم  ناغمرا  هب  ار  تدحو 

ص:29

هبطخ 182/23. هغالبلا ، جهن  - - 1

هرامش 49 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 47 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14439/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:30

هرامش 49 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


لاصو دهش 

هداز یقت  هبیط  / جورع

سپ رد  راـب ، نیا  یتسناد  یم  بوخ  یتخود ، نامـسآ  هب  هنارتوبک  ار  تهاـگن  مرگ  ياـه  هلعـش  يدز و  لز  نامـسآ  هب  هک  زور ، نآ 
.دیشچ یهاوخ  ار  لاصو  هنادواج  ینیریش  عادو ، خلت  ياه  هظحل 

ردام رهمرپ  نماد  رب  کشا  ياه  هسوب  اب  ار  یظفاحادـخ  هاگن  نیرخآ  ینابز ، یب  ناـبز  اـب  يدیـشوپ و  ار  تیاـه  نیتوپ  تسه ؛ مداـی 
.یتخیر

وت الاح  .دریگب و  شوغآ  رد  گنت  ار  يدازآ  لاصو ، نشور  نامسآ  رد  تسا  رارق  هک  يا  هدنرپ  نوچ  یتشادرب ، مدق  کبس  ردق  هچ 
ام ِرگ  هراظن  هظحل  ره  نامـسآ ، باق  بوچراچ  زا  یتشاذـگ و  راگدای  هب  خـیرات ، تارطاخ  باـق  رد  ار  سکع  نیرتاـبیز  هک  یتسه 

.میا هتشاد  هاگن  زبس  ار  وت  تارطاخ  هنوگچ  هک  یتسه 

اب هک  یتفگن  زور  نآ  هدنرپ ! نیرت  مانمگ  يا 

؟ دوش یم  قشع  هناقداص  همزمز  زا  یلاخ  ردق  هچ  نیمز  تخرس  چوک 

اب ات  درب ، دوخ  اـب  تشادرب و  دوب ، نیمز  رد  قشع  غرم  هچ  ره  درک و  زارد  ار  شتـسد  هک  دوب  نامـسآ  نیا  مناد  یم  بوخ  مناد ، یم 
ناگتـشرف تاجانم ، ياه  بش  زا  کی  مادـک  رد  تکـشا  دـیراورم  مناد ، یمن  .دنیـشنب  قشاع  ناـغرم  نیا  لاـصو  مزب  هب  ناـگراتس ،

.درک شیوخ  ولألت  ِدایص  ار  ینامسآ 

دوخ يدـبا  هاـگیاج  رد  تفرگ و  مارآ  تبلق  مطـالتم  جاوما  هک  يدـنام  رو  هطوـغ  نآ  رد  ردـق  نآ  يداـهن و  تفرعم  ياـیرد  رد  اـپ 
.يدیزگ ینکس 
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هب يریوصت  دیشک ؛ ریوصت  هب  میارب  ار  جورع  نیرتابیز  رهـش ، ياه  ماب  زارف  رب  تیاه  لاب  رتسکاخ  زاورپ  یکاخ ! هدنرپ  نیرت  سونقق 
.ییانشآ لاصو و  بش  نوکس  شمارآ و  هب  یمخز و  رهش  کی  دولآ  ضغب  بورغ  زا  رپ  بورغ ، یگنر  خرس 

وت ینامـسآ  جورع  هاگ  چیه  سونقق ! نیرت  هدنرپ  .دنک  هیده  هدنام  سفق  رد  ناگدـنرپ  همه  هب  ار  يدازآ  ات  تفرگ  شتآ  تیاه  لاب 
.درک مهاوخن  شومارف  ار 

یمیرک دیمحلا  دبع  دیس  / قشع ربعم 

.تسوت غورف  هدنمرش  دیهان  هراتس 

.درادن ار  وت  اب  تباقر  ناوت  دیشروخ ، يا و  هتفرگ  ار  دیشروخ  ياج 

! دیهش يا  یشخرد ، یم  وت  هک  ییاج  دروآ ؛ یمن  الاب  هدرب و  ورف  عضاوت  ِنابیرگ  رد  رس  ردب ، ِهام 

ینامـسآ هنیـس  نآ  تریح  هب  نونجم ،»  » تسوت و قشع  ریجنز  ریـسا  ییاـهر ، هکف » ، » دراد هرطاـخ  نامـسآ  نامـسآ  وت ، زا  هچملـش » »
.ریز هب  رس  نیگنس و  وت  ياروشاع  لیمک و  ياه  هویم  زا  ناتُسب »  » ياه هخاش  تسا و  هتشگرس 

قوش زا  دجنگ و  یمن  هنیس  رد  نانیشن  یتیگ  ِلد 

هثج نیم ، نادـیم  يور  هک  هاگ  نآ  دـنز ، یم  قرو  ار  وت  ربکا » هّللا  هلق   » ِلامج ياه  هحفـص  وت  دای  رد  هک  هاگ  نآ  دـهج ، یم  نوریب 
نآ دنک و  جورع  دنراذگ ، مدق  وت  تارف  لحاس  رب  مالـسلااهیلع » ارهز  ای   » نادرگ دوش و  زاب  قشع  ربعم  ات  يدرک  اهر  ار  تا  ییایرد 
رد وت ، درب و  یم  ورف  دوخ  غاد  نورد  رد  دـیکم و  یم  ار  تناتـسود  تقاط  ياه  خـی  ونیم » هریزج   » هنـشت کشخ و  ياه  بل  هک  هاگ 

يدرک تمارک  ردق  نآ  تنامزرمه  هب  تایح  رغاس  هک  هولج ، ياّقس  يدش و  تفرعم  راّطع  يدوب ، نمشد  غیت  هداتف  ياپ  زا  هک  یلاح 
.درک تمارک  وت  هب  ار  تداهش  دنوادخ  هک 

غاد هناهد  رب  ار  دوخ  مشخ  ياهدژا  یسوم ،»  » دیهـش هک  هاگ  نآ  دیـشوپ ؛ ابق » زبس  ، » مرطاخ ِلوفزد »  » دش و یبآ  ما  هشیدنا  ِکمیم » »
همزمز یمَر »   َ هّللا َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذإ  َْتیَمَر  ام  و   » هیآ دناوخ و  یم  نیـسای »  » رکذ هلولگ ، شوگ  رد  تشاذـگ و  یم  یج » یپ -  رآ -  »

.درک یم  کیلش  هّللا » َیِلا  ًَهبُْرق   » درک و یم 
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دـینک و نوریب  ار  قلعت  نارتشگنا  دـیا !؟ هتـسشن  هچ  : » هک دز  یم  بیهن  شیوخ  موق  دومث »  » توغاط رب  حـلاص ،»  » دیهـش هک  هاگ  نآ 
دیهـش هک  هاگ  نآ  دیوش ، یکالفا  دینک و  زاب  شیوخ  تسد  زا  ار  ندنام  یکاخ  ياهدنبتـسد  دـینکفا و  ورف  ار  تلفغ  نازیوآ  ندرگ 

ماـج و رد  تبحم  دـیحوت و  هداـب  زا  درک و  لیـسگ  نمیرها  جوـف  ناریـسا  رب  هزادـنا ، یب  ار  شیوـخ  رهم  تمحر و  هقاـن » «، » حـلاص »
شیوخ مدرم  هب  دوب و  هدمآ  نادیهش  رازلگ  هب  دوخ  ِنویراوح »  » اب مازعا ، نیرخآ  رد  یسیع ،»  » دیهـش هک  هاگ  نآ  تخیر و  ناشماک 

و مییآ » یم  دوز  هک  دـینک  اّیهم  ترخآ  هناخ  هد  ادهـش ، رـس  يـالاب  اـج  نیمه  اـم  يارب  میور ؛ یم  ههبج  هب  هک  میرفن  هد  اـم  : » دومرف
، دوب هدومرف  هک  اـج  ناـمه  دـیرپ و  اـنیم  دـبنگ  جوا  هب  تسکـش و  ار  نت  گـنت  سفق  ناـشحور  غرم  مهاـب ، همه  رفن  هد  دـش ؛ نینچ 

.منام یم  زبس  منام ؛ یم  یبآ  يا ، هدرک  یبآ  ار  ما  هشیدنا  هک  کنیا  .دندیدرگ  ادهش  دیواج  هیاسمه 

کلرس فرشا  / هاگردنب یکاخ  ياه  هچوک 

(1) هاگردنب یکاخ  ياه  هچوک 

.دییور یم  گنس  میداد ، یم  بآ  ار  هچغاب 

.دمآ یم  رت  هزات  مخز  يوب  میدیشک ، یم  سفن  رت  قیمع  هچ  ره  و 

.دوب نیمز  اجنیا 

.دیزو یم  غالک  دیخرچ و  یم  جیگ  راهب ، رخآ  رد  نامز  و 

.دش مگ  راق  راق  یهایس  رد  مناردارب ، كدابداب  و 

.دندرک یم  ُرپ  نوخ  زا  ار  یبآ  ياه  گنفت  منارهاوخ ، و 

.دندیشک رس  یب  ياه  کسورع  یل ، یل  ياه  هناخ  يور  و 

.کشوم نیتوپ و  زا  یتسبراد  دوب و  نیمز  اج  نیا 

.دیشک یم  تراسا  هب  ار  رهش  هاتوک ، هداس و  ياه  هنیچ 

.دیشورخ یم  نوراک  حور  رد  هروشلد  و 
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.دندرک یشاقن  لویالگ  ياه  لگ  هچغاب ، ياه  هچغاب  ياه  گنس  يور  رصع ، رهظ ، حبص ، یمخز ، ناتشگنا  رس  اب  ناردام  و 

.دندرک ترجه  هتخوس  نرتسن  يوب  اب  اهر  امرخ ، ياه  هشوخ  يالبال  بورغ ، گنتاگنت  مناردپ ،

.تخاب گنر  هاگردنب  یکاخ  ياه  هچوک  رد  خرس ، هایس و  ماحدزا  دیراب و  وتسرپ  ناراب  نامیارب  ادخ  دوب و  سپاولد  نیمز ،

بیرغ و قافتا  نآ  ات  دندنکارپ ، ار  هراتس  ياه  لگ  دوب ؛ یقاب  راهب  زا  هک  یتصرف  رد  اه ، ملب 

.دروخب قرو  اه  میوقت  رد  هداس 

يرقابدیس مظاکدیس  / ینامسآ یتیاور 

نخـس هب  امـش  یگرزب  تمظع و  يارب  ات  داد  مهاوخ  هزاجا  ناقـشاع ، نارعاش و  دـنلب  ِياـه  ساـسحا  اـه و  هملک  همهمه  هب  راـب  نیا 
.دنیارسب ناتمسا  یگراو  هوکش  زا  دنیآرد و 

ياه هناقشاع  تیاکح  امش ، تیاکح  دزاسب ؛ یتیب  دیارس و  يرعش  ناتیارب  سک  ره  هک  تسین  یکاخ  ینیمز و  یتیاور  امـش ، تیاور 
هب ار  نارک  یب  یگرتس  نآ  ام  يارب  دـنناوت  یم  دنباریـس ، هدـیپس  همـشچرس  زا  هک  ناـنآ  تسا و  قداـص  حبـص  ِیکاـنبرط  نامـسآ و 

.دنروآرد فصو 

نهذ رد  هک  امش  هتفگان  نانخس  هب  اهنت  دننیشنب و  شوماخ  تکاس و  دیاب  تسدربز ، نایارـس  هدیـصق  نیا  اه و  ملق  نیا  راب  نیا  دیاش 
ناگدنسیون راب  نیا  .دنونشب  يرادافو  يدرمْدار و  تیاکح  ینامـسآ ، ِنایور  خرـس  نابز  زا  دنهد و  ارف  شوگ  تسا ، هدیچیپ  كالفا 

یتراهم اب  ِنادنمرنه  یتسار  هب  رگا  دنروآرد و  ریوصت  هب  تسا ، هتفگان  نانخس  اه و  فرح  زا  راشرـس  هک  ار  توکـس  نآ  دیاب  رهم ،
هب هک  درک  ادیپ  یباتفآ  ینارونخـس  دیاب  راب  نیا  دنروآرد ، نخـس  هتـشر  هب  ناینیمز  يارب  دنونـشب و  ار  رادانعم  توکـس  نآ  دنتـسه ،

.دنروایب ینشور  رون و  میتسه ، یکیرات  راتفرگ  هک  ناینیمز  ام  يارب  دنا و  هدرک  رفس  باتهم  یکانبات  دیشروخ و  راید 

امـش قشع  گرزب  ياه  باتک  رگنـشور  ات  منیرفایب  يدیـشروخ  ناتناتـسد ، ِتمارک  ياوه  هب  امـش و  رطاخ  هب  متـسناوت  یم  شاک  يا 
.میناوخب میناوت  یمن  مینیب و  یمن  ام  هک  یگرزب  ياه  باتک  دشاب ؛

ص:34

هرامش 49 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


دروجـال نیا  هدرتسگ و  یبآ  نیا  تیاـهن  یب  رد  يا  هدیـصق  نامـسآ ؛ ياـهزرم  زا  رتارف  یتـح  ینامـسآ ؛ تسا  يا  هصق  امـش ، هصق  »
کئالم نمأم  هک  دنم  هوکش 

.تسا

؛ دندرک یم  وگزاب  ام  يارب  ار  هتفگان  ياه  تداشر  همه  نآ  زا  یکدـنا  »(1) و  دـندمآ یم  فرح  هب  اه  تشد  اه و  هّلق  نیا  شاک  يا 
اهنت نوخ ، هسامح و  نارگ  تیاکح  .دسانـش  یمن  ار  امـش  نوخ ، تشد  ِنارگیزرب  امـش  دوخ  نوچ  سک  چـیه  هک  مناد  یم  دـنچره 

نادیهش زا  دنتفگ  میتفگ و  یسب   » .دننک فیصوت  ار  هدنپت  نینوخ و  ياه  تیاور  نآ  دنناوت  یم 

«. دنسانش یم  نادیهش  ار  نادیهش 

يرظن لضفلاوبا  / راهب لصف  شیپ 

(2) راهب لصف  شیپ 

وت هچ  رگ  دنخب  نک  ناهنپ  هدـنخ  هب  ار  دوخ  هصغ  زونه  يزیر  یم  کشا  هنابیرغ  هک  تمنیبن  يزیهرپن  نتخوس  زا  یعمـش و  هچ  رگا 
مه نازخ  لصف  تخرد  يزیوایب  اه  هخاش  رب  هتخیر  گرب  هک  دـیاب  نم ! تخرد  کت  اجک ؟ وت  اجک  نازخ  يزیگنا  مغ  مه  هدـنخ  اـب 
مه هب  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  ناراب  نوچ  هداد  هیده  نیمز  هب  ادـخ  ار  وت  يزییاپ ؟ هتفگ  هک  يراهب ، لصف  شیپ  وت  دـنام  یم  تخرد 

.يزیچ یتشادن  مک  نارکد  زا  هنرگو  دریگ  ناج  وت  زا  هک  دمآ  یمن  شلد  ادخ  يزیمایب 
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بدؤم دمحم  یلع  / هوک هظفاح 

(1) هوک هظفاح 

نامز هخاش  نابز  تسا  يراج  وت  زامن  تونق  يور  تانق  وت  زا  تسا  رپ  اه  هوک  هظفاح  مامت  وت  زا  تسا  رپ  اوه  یحبـص ، هدـنز  میـسن 
دبلط یم  هیرگ  توبات  هناـش  زونه  وت  زا  تسا  رپ  اتـسور  نیا  یلاـها  رـس  رهـش  بش  رد  دـندش  مگ  لزغ  ناـیتاهد  وت  زا  تسا  رپ  اـعد 

وت زا  تسا  رپ  ادص  متوکس ! يارس  لزغ  تسا  نیگنس  نیسح  یلاخ ، مدرم  شوگ  هب  وت  زا  تسا  رپ  ارم ، يولگ  ضغب ، هتفرگ 

يدمص لضفلاوبا  / ایرد یناشن 

(2) ایرد یناشن 

ياه هلولگ  رتسکاخ  دود و  راوآ  همه  نیا  نایم  تساناوخان  ردق  هچ  تکالپ  ياه  هرامـش  تساهرگنـس  شود  يور  تا  ینهآ  هالک 
تسابیز اه  عمش  شوماخ  هیاس  يارب  وت  رکیپ  گرب  گرب  هرظنم  مامت  تساز  شتآ  زونه  تهاگن 
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تا ینهآ  هالک  دـنراد  ار  وت  ترـسح  نیمز  نارتوبک  تساـیور  کـی  ریوک  يارب  ربا  هچ  رگا  منامـشچ  تسوت  ناراـب  هنـشت  ردـق  هچ 
تسایرد یناشن  نابایخ  مادک  وگب  تساج  نآ  تاجن  یتشک  يورب  اجک  ره  وت  تساهنآ  هنایشآ 

ییاضر هثدحم  / دش دهاوخ  زبس 

داد مهاوخ  سوناف  کی  هب  ار  تیادص 

ینشور زا  دوخ  يوسوس  نیرخآ  رد  ات 

دیوگب اه  بش  ینالوط  هّداج  يارب  یفرح 

ار تیاه  مشچ 

داد مهاوخ  هنییآ  کی  هب 

هنییآ لد  رد  ار  شدوخ  دنیب  یم  هک  سک  ره  رواب  رد  ات 

دنیشنب هلال  اهدص 

مراک یم  میوقت  لّوا  رد  ار  وت  ناتسد  و 

نامز لصف  نیرت  یبآ  رد  هک  مناد  یم  و 

میاهزور مامت  زیرکی  ياه  ناراب  ریز  رد 

.دش دهاوخ  زبس 
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نوتیز مخز 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / نوتیز خرس  ياه  هویم 

! ربا يا  ار  تا  هناراهب  ضغب  نک  هیرگ 

! نوتیز ياه  مخز  کشا  يا 

! دایرف زا  هدنام  یقاب  رگنس  نیرخآ  يا 

.يا هدیکچ  میتی ، ناکرتخد  مشچ  زا  هک  هنارتیدم ، ناجیه  مامت  يا 

؟ تسُش یهاوخ  تزیگنا  لد  ياوجن  رد  ار  نینوخ  ياه  هچوک  ایآ 

 ... ربا يا  ار  تا  هناراهب  ضغب  نک  هیرگ 

راودـیما لبمـس  هاگ  چـیه  خرـس ، ياه  هویم  درز و  ياه  گرب  اب  هک  ییاه  تخرد  منک ؛ یـشاقن  ار  نوتیز  ياـه  تخرد  مهاوخ  یم 
ياه لایرـس  اب  یناـهج ، حالطـصا  هب  ياـه  ناـمزاس  یگـشیمه  زیوآ  تسد  ناـمه  يرآ ! حلـص ، دـنا ؛ هدوبن  حلـص  يارب  يا  هدـننک 

! تینما ياروش  يدِمُک  ياه  همانعطق  اب  رشب ! قوقح  ِيدوویلاه 
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!؟ درک دهاوخ  حلص  نمیرها  اب  یسک  هچ 

!؟ تسا هدوب  رارقرب  حلص  ّرش ، ریخ و  نایم  یک 

؟ دراداو توکس  هب  ار  رادغاد  ِناردام  هدش  هعطق  هعطق  تاساسحا  دناوت  یم  یسک  هچ 

؟ دنک اوادم  ناکدوک  یشالتم  نت  رد  ار  راجفنا  مخز  دناوت  یم  یسک  هچ 

؟ دزاسب ون  زا  اه ، همانعطق  هناهب  هب  ار  ناریو  ياه  هناخ  دناوت  یم  یسک  هچ 

!؟ درادرب شا  هلاسوگ  يرماس و  هرهچ  زا  باقن  دناوت  یم  شزاس  نیمادک 

!؟ دنک هدنز  نیطسلف  یمخز  لد  رد  ار  يدازآ  يوزرآ  دناوت  یم  ینارنخس  نیمادک 

!؟ دنک میظنت  هدش  ناریو  ياه  هناخ  تمس  هب  ار  اه  هراوهام  نیبرود  دناوت  یم  هاگن  نیمادک 

 ...! ربا يا  ار  تیاه  ضغب  مامت  نک  هیرگ  نک ، هیرگ 

هناخ نیلوا  روط و  هوک  دندولآ ، هک  ار  ییاج  نیلوا  دـندیزو ، نیطـسلف  ياه  تشد  هب  نوعاط ، لثم  خزود ، تمـس  زا  اهنآ  هک  يزور 
یمن تشوگ ، تخپ  روتـسد  اـب  یتـحار  ناـمرف » هد   » قرف اـهنآ  دوب ! مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هناـخ  دـندرک ، تقرـس  هک  ار  يا 

! دنتسناد

ياه کشوم  تخرد ، ياج  هب  نآ  رد  هک  دـنراد  تسود  ار  یناهج  نونکا  دـندوب و  هدرک  زاـغآ  خزود  زا  ار  شیادـیپ » رفـس   » اـهنآ
! دشاب هدییور  یمتا  رکیپ  لوغ 

زا یمدرم  درک ، دنهاوخ  تیاده  ار  مدرم  ناربمایپ ، ياج  هب  اه  هلاسوگ  هک  ییاج  دنناد ! یم  يرماس  هیثرا  ار  دوعوم »  » نیمزرس اهنآ ،
! ار خیرات  موش  هشیمه  ياهدیدپ  ار ! مزینویهص  سنج  زا  یمدرم  ار ! نوعاط  سنج  زا  یمدرم  ار ! شتآ  سنج 

 ...! ربا يا  ار  تا  هناهب  ضغب  نک  هیرگ 

! دنام دهاوخن  یقاب  ملظ  زا  يرثا  ایند ، ياج  چیه  رد  هک  ادخ  هب 

؟ دیچ دهاوخ  رب  كاشاخ  سخ و  لثم  راگزور ، داب  دنت  ار  شطاسب  دوز ، یلیخ  هتشادن و  هشیر  هاگ  چیه  ملظ ،

راظتنا نایاپ  هک  منیب  یم  ار  يا  هدیپس  ادخ  هب 

.رات ياه  بش  نایاپ  تسا ؛
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.درک دنهاوخ  مالس  راهب  تماق  هب  اه  نوتیز 
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ییاضر هدیمح  / روایب دای  هب 

هّجـض ار  تیهانپ  یب  نک و  تشم  ار  تیاه  تسد  هدـب ، زاورپ  رهـش  يرواـبان  زیلهد  رد  ار  تیادـص  ریگب ، شوغآ  رد  ار  تناـکدوک 
.نزب

رب تیاهدور ، دور  يراج  نایرج  ياج  هب  اهزور  نیا  .دـیور  یم  گنـس  نوتیز  ياج  هب  تناتخرد  هدـیکت  ياه  هخاش  زا  اـهزور  نیا 
.دشوج یم  نوخ  تنیمزرس  هدیتفت  كاخ 

.دراب یم  برس  دنز ، یم  غیت  رابگر  دبات ، یم  هلولگ  تا  هتفرگ  رُگ  نامسآ  رب  دیشروخ ، ياج  هب  ياهزور  نیا 

.دزو یم  تکاخ  ِيایاوز  زا  ییاهنت  يوب  بیجع  اهزور  نیا 

.دننکش یم  ار  تتعامج  ياهزامن  دننک و  یم  لامدگل  ار  تکاخ  هزره ، ياه  ناطیش 

.دننک یم  هنامک  تتشپ  رب  تسا ، هدز  رجنخ  ياه  هناوج  هک  ار  ناش  هدولآ  ياه  تسد  دننک و  یم  نارابریت  ار  تیادص 

! تسا هدش  دایز  تیاه  یگنتلد  ردق  هچ  .دهد  یم  رتسکاخ  نوخ و  دود و  يوب  تنیمزرس  مامت  اهزور  نیا 

تـسا نآ  زا  رت  هاتوک  شتـسد  كرـش ، هدینت  مهرد  ياهراوید  يالبال  رد  سدقملا  تیب  دنز و  یم  دایرف  هراپ  هراپ  تکاخ  ردـق  هچ 
.دنازرلب ار  یشوگ  هک  نآ  زا  رترصاق  شیادص  دسرب و  نامسآ  هب  هک 

نیا هتخادنا ؛ گنچ  تکاخ  رب  ناطیش  اج ، نیا  زیرب ! کشا  ار  تنادنزرف  یهانپ  یب  ار و  تنادرم  یگتسخ  ار ، تناردام  هّجض  يادص 
! نزب دایرف  .دنک  یم  نونج  صقر  یصقالادجسم  ردرس  رب  ناطیش  اج 

باهش ياه  بش  نیچب و  ار  تناتخرد  یگنس  ياه  هشوخ 

! روایب هب  ار  تناراب 

! ار تزبس  ياه  نوتیز  يوب  روایب  دای  هب 

! ار تشوخرس  هدنزو  میسن  روایب  دای  هب 

.زیرب کشا  هناروابان  ار  تزورما  روایب و  دای  هب  ار  همه  ار ! تکاخ  زا  هدیئور  ِشمارآ  ِخرس  ياه  هتوبلگ  روایب  دای  هب 
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.يریگب لاب  نآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  يرتسکاخ  اهزور  نیا  تنامسآ  تسین ؛ نامسآ  هیبش  تنامسآ 

! زودب هدماین  ياهزور  ینشور  هب  ور  ار  تیاه  مشچ 

.داد دهاوخ  رییغت  ار  تتشونرس  گنس ،

.دنوش رتروراب  ترهش  ِناتخرد  منک  یم  اعد 

یمّرخ هفطاع  /!؟...  رشب قوقح 

راذگب

! دنوش درخ  هشیمه  مسر  هب  تیاه  ناوختسا 

! دفاکشب ار  خیرات  بلق  تناکدوک ، هّجض  يادص  راذگب 

! دنک رپ  ار  یشُک  مدآ  رصع  هدولآ  هم  ياضف  مامت  تا  هداد  تسد  زا  دنزرف  ناردام  ناردپ و  هآ  راذگب 

! دنک يرایبآ  تنادیهش  نوخ  ار  نیمز  یمخز  ياه  هناش  راذگب 

! ریمب هداتسیا  هشیمه  مسر  هب 

! ریگب هناشن  ناطیش  هایس  ياه  لد  هب  ار  گنس  نک و  دایرف  هشیمه  مسر  هب 

! نک دایرف  نوُرق  راصعا و  هتسخ  شوگ  رد  ار  انل » سدقلا   » ياوآ نک و  هناتسم  یصقر  اه ، طش  نایم  رد  هشیمه  مسر  هب 

نیتال طخ  اب  نآ  ریزو  مزیوایب  دّحتم  للم  نامزاس  ردرـس  رب  ار  نآ  منک و  کح  یباق  نورد  ار  ترکیپ  ياه  مخز  ما  هدرک  دـصق  نم 
تسا یگنشق  راعش  طقف  رشب  قوقح  : » مسیونب

لاخلا فسوی  / اه غاب  ياه  هویم 

(1) اه غاب  ياه  هویم 

میادز یم  ار  عناوم  نادادماب 

مریگ یم  زارف  ار  مرس  حبص  ره  و 

تشذگ سک  ره  هک 
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تشذگ نم  نت  يور  زا 

ناش يرایسب  دندنلب و  میاه  لگ 

دنبات یم  رب  ار  نارذگهر  اب  نتشاذگ  رس  هب  رس 

سرت يور  زا  هن  میادُز ؛ یم  ار  عناوم 

سوه زا  هن  و 

تسا نم  كاخ  كاخ ، هک 

اه گنس  نیا  و 

تسا رت  کبس  داب  هک  مناد  یم  و 

ما هنیس  رب 

درذگ یم  یتقو 

ناگژم نیب  رد  اه  هظحل  رذگ  نانوچ 

مریذپ یم  ار  هچ  ره  و 

اه غاب  ياه  هویم  دنریذپ  یم 

هن هک  ارچ  میادز ؛ یم  ار  عناوم 

ناوارف منان  یتقو 

تسا قایتشا  نامه  ما  هداب  و 

نم هب  دشخب  یم  نم و  زا  دریگ  یم  هک 

دزاس یم  قایتشا  زا  راشرس  هنامداش ، ارم  و 

دشخب یم  ناوت  ار  متسد  ياه  گر 

دیاشگ یم  ار  ما  هرهچ  و 
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.نارگید قفا  رب 

43 ص :
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ینانیوع دیعس  / ام راگزور  رد 

(1) ام راگزور  رد 

تسخن راگزور  رد 

میتخیمآ رد  اه  لگ  اب 

ناتسلخن ییایرد و  ناغرم  اب 

میتخیر یتسود  حرط 

نطو ياه  بآ  اب  و 

.دوب عونمم  ناشاه  هدنخ  هک 

مود راگزور  رد 

مدید ار  مردپ 

داد یم  رس  زاوآ  سوبوتا  رد  هک 

نانز نامشچ  و 

لوتقم ناکدوک  دوب و  يربا  هراومه 

یگنسرگ ایند و  يارب  دنداتسرف  یم  تنعل 

اّما موس  راگزور  رد 

دمآ يا  هریت  بش 

موس راگزور  رد 

تسا عونمم  قشع  زا  نتفگ 

تسا عونمم  رعش 

تسا عونمم  ایرد  زا  هایگ و  زا  نخس 
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دشارلا دمحم  يدجم  / موس يایور 

(1) موس يایور 

تسود يا 

مدید یهار  رد  ار  دوخ 

: دنتفگ یم  هک  ییاهدراکالپ  اب 

« رذگب اج  نیا  زا  »

گنر همه  زا  ییاه  لگ  و 

نادنخ داش و 

دنتخیر مرس  رب 

اه هتشون  هب  هریخ  مداتفا  هار 

تسد رود  ات  هدرتسگ  یشرف  و 

زبس گنر  هب 

: تفگ یم  هک  ییادص  و 

ور شیپ  مرسپ !

تسوت هار  نیا 

، وت ناردارب 

رمع نیدلا و  حالص 

دندرک رذگ  اج  نیمه  زا 

ینیب یم  ار  سدق  رتولج ، ماگ  دنچ 

هتسب نیذآ  هتسشن و  سورع  نوچ 
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دسر یم  وت  ماشم  هب  لگ  يوب 

نشیوآ میمش  و 

افای
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درک دهاوخ  عولط  وت  رب 

طش رانک  هتسشن 

نارگید ياه  يدیلپ  يوش  تسش و  هب 

ینیب یم  ار  يدرمریپ 

شیوخ تارطاخ  رد  قرغ 

زارد ياه  جنر 

اه ههبج  هاگراتشک 

الیتش اربص و  ياه  ناتسروگ 

یندشان شومارف  رتع  لت ز  و 

مرسپ

یسر یم  هاگ  نآ 

لاحشوخ زاب و  یلد  اب 

يوش یم  هدوسآ  و 

زارد ياهرفس  جنر  زا 

یعیبرلا عطاگ  یکم  / رادجلا یف  ًابقث 

(1) راوید رب  يا  هنخر  رادجلا ؛  یف  ابقث 

نایوج هزیتس  یتقو  ُهارُْغلا  َلَخَد  َنیِح 

، دندمآ نیطسلف  هب  َِنیطِْسِلف  یِلا 

دندرک ریجنز  رد  ارم  لِسالَِسب  ِینوُدَّیَق 

 - : مکحت اب  دنتفگ -  هاگ  نآ  رِجاُهتَأ ؟ اُولاق  َُّمث 
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؟ يور یم  تنیمزرس  زا 

؛ متسناوت یم  شاک  متفگ : ِیْبلَقَف  َْتَیل ! اَی  ُْتُلق 
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تسا هدش  يا  هدنرپ  ملد ، ِرئاَط  َراَص 

تسین نم  اب  شرایتخا  نونکا  هک  هَمامَز  َنَْألا  ُِکْلمأ  اَنَأ َال  َو 

: تفگ ییادص  هَماَیِْقلا  یَّتَح  اَنُهاَه  یَْقبَت  َلِیق :

.تمایق ات  دنام ؛ یهاوخ  ریجنز  رد  اج  نیمه  سپ 

؛ تسا رتاراوگ  میارب  متفگ : يِدَِالب  ِیف  َیلْحَأ  ُْتُلق :

.دش دهاوخ  مالس »  » و درب » ، » شتآ نم  نیمزرس  رد  هک  امَالَس  ًادَْرب َو  ُراَّنلا  ُِلیحَتْسَت 

دنتفوک ورف  ما  هنایزات  هب  ِینوُدَلَج 

دنتفگ میازسان  ِینوُمَتَش 

.دنتخادنا ناهد  بآ  متروص  رب  راب  کی  هَّرَم  ِهْجَو  ِیف  ُقََصب 

.زین راب  رگید  يَرْخُأ  َُّمث 

رب يا  هنخر  منامشچ ، ابْقَث  َياْنیَع  ْتَرَّبَع 

دندید راوید  ِراَدِْجلا  ِیف 

ار دیشروخ  ییانشور  نم ، زا  دندرک  غیرد  ِسْمَّشلا  َءاَیِض  یِّنَع  اُوبَجَح 

ار مرسمه -  ما -  هقوشعم  ییابیز  يور  ُهَوْهَأ  ِيذَّلا  َهْجَْولا  َو 

.ار مکچوک  ياه  هچب  ِراَغِّصلا و  ِیلاَفْطَأ  َو 

 - متشاد دوخ  اب  هک  ار -  میاهراگیس  لِمْحَأ  ُْتنُک  اَم  اُوتَتَف 

دندرک درُخ  ِرئاجَس  ْنِم 

.گنفت قادنق  اب  دنتسکش ؛ ار  مرمک  هَِّیقُْدُنْبلا  ِْبقَِعب  يِرْهَظ  َاُورَسَک 

، مدناخرچ فارطا  هب  هک  ار  مهاگن  ُْتیَأَر  َتْوَْملا  ُهَّنَأ 

مدید مشچ  هب  ار  گرم  هوُجُْولا  ِّلُک  ِیف  ُْتقَّدَح  امَنیِح 
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: مدز دایرف  سپ  ُتْخَرَص : َو 

، متشاد یتسود  اقیِدَص  ِیل 

: تفگ یم  شا  یکدوک  رد  ُهاَبَص  ّزِع  ِیف  َلاَق 

« دش دهاوخ  متخ  دیپس  هب  بش ، ره  نایاپ   » ٌراهَن ِْلیَّللا  ُرِخآ 

.دناوخ یم  زاوآ  یگدنز  يارب  زونه ، ات  وا  .ِهاَیَْحِلل و  ِیّنَُغی  َلاَز  اَم  َوُه  َو 

: تفگ رخسمت  اب  دش و  مکیدزن  نابنادنز  و  َرَخاَس ...  ُناحبَّسلا  یّنِم  اَنَد  َو 

؟ هچ رگید  اَذاَم ؟ َُّمث 
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! دینک شا  هجنکش  ُهُوبَّذَع 

.تسوا قشع  هک  ینیمز  رب  دوش  بولصم  ات  ُهاوَه  ِضْرَأ  یَلَع  ابُولْصَم  َّلَظ 

؟ يور یم  تنیمزرس  زا  مکحت :-  اب  دنتفگ -  هاگ ، نآ  رِجاَُهتَأ ؟ اُولاَق : َُّمث 

! هن متفگ : .َال  ُْتُلق :

گنفت ياه  قادنق  اب  یِسْأَر  یَلَع  ابْرَض  اُونَْثنا  َو 

دندز مرس  رب  قِداَنَْبلا  ِباَعْکَِأب 

؛ تسین يزیچ  متفگ : ِیْبلَقَف  َّمَه ؛ اَم  ُْتُلق :

تسا هدش  کشجنگ  مبلق  نوچ  اروُفْصُع  َراَص 

.رابیوج منامیا ، لِوادَج و  ِیناَمِیا  َو 

؛ تسا یمدنگ  رازتشک  مبلق ، متفگ : ِلبانَس  اعْرَز َو  َراَص  ِیْبلَق  ُْتُلق :

! دینکفا شتآ  نآ  رد  ِقئارَْحلا  ِهِیف  اُولِعْشَأ 

، دینادب اما  يِروُذُج  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

دیگنج دهاوخ  امش  اب  دبا  ات  دنام و  دهاوخ  ما  هشیر  .لَضانَتَو  یَْقبَت  َفْوَس 

! دینازوسب ارم  ِینُوفِرْحَأ !

تفرگ دهاوخ  ار  نیمز  همه  میاه ، هلان  ِینِینَح  َضْرَْألا  بَصُْغی 

نم زا  سپ  هاگ ، نآ  َدلُوی  َُّمث 

دوش یم  دلوتم  يرگید  ِیبالقنا  .ِرئاَث  يِدَْعب 

ص:48

هرامش 49 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


مایا رذگ  رد 

اردصالم تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش جنپ 

دادرخ 1382  1

لوالا 1423 عیبر   20

May. 22  . 2003

يوسوم رغصا  یلعدیس  / ییاردص تمکح 

« زاریـش  » ياضف رد  ار  تفرعم  رطع  يدـیحوت ،» قارـشا   » زا راشرـس  ناتـسوب ، ِناتـسجنران  ياه  هفوکـش  ناتـسلگ و  سگرن  ياه  لگ 
.دنریگ یم  رایتخا » ربج و   » زا ییامندوخ  لاجم  هناقشاع ، ياه  هفشاکم  دننک و  یم  يراج 

هک ییاج  درب ؛ یم  تشهب » تشه   » ِیبآ ضوح  هب  هیظفاح  زبس  دـبنُگ  زا  ار  اه  هاگن  دزیمآ و  یم  مه  رد  رعـش  ییابیز  اـب  مـالک ، حور 
تمکح و  » هشیمه

ینادرم مان  اب  ار  وپاق » یلاع   » ِتشخ تشخ  یتح  هک  يا  هنییآ  تسا ؛ تمکح  هنییآ  ناهفـصا ، .دنا  هدـش  یّلجتم  مه  رانک  رد  نافرع »
! هناهاش ِتفرعم  زا  يراع  ياه  ترهش  هن  تسا ؛ هدرک  هدنز  خیرات  رد  هللا ، همحر  دامادریم  هللا و  همحر  ییاهب  خیش  نوچمه 
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هفـسلف ِزاورپدـنلب  نیهاش  دـناوتب  ات  دـنک  عورـش  ناهاپـس  نامـسآ  زا  ار  شا  « ییاردـص تمکح   » اـت تساوخ  یم  ناـنچ  شریدـقت  ... 
.ددرگ یمالسا 

.دوش نشور  یهلا  تمکح  اب  شلد  سوناف  نانآ ، مولع  وترپ  رد  ات  درک  یم  دامادریم  ییاهب و  خیش  فراعم  فرص  ار  شساوح  مامت 

تسین زاتمم  رگدکی  زا  رورغ  زجع و  ملاع  »

میمه سومان  كالفا ، رگ  میکاخ و  همه  رگ 

تسا رگید  زان  لابقا  قشع ، شوغآ  ار  نسُح 

« میمتاخ ام  نیگن ، وا  ّریحت  ام  اشامت ، وا 

درپس و شیاشامت  هب  لد  دـش  یم  هک  دوب  ییّالجت  روط »  » نامه شا ، ییاشامت  ياه  ناتـسریجنا  اـب  کـهک ،»  » عوبطم اـبیز و  ياـضف 
.دنارورپ شتفرعم  يانیس  رد  ار  تمکح  حور 

یم رورم  ار  شداتسا  ياه  هناقشاع  داد و  یم  ریـس  داعم » ات  أدبم   » زا قشع ، ياه  لاب  اب  ار  وا  ّتینالقع ،»  » ملاع زا  غراف  شا ، یگتفیش 
.درک

هب شا  « یعیـش  » هاگن دوب و  هدرکن  هتـسباو  تفرعم  ِنودـب  تمکح  یمـالک و  ياـه  تسب  نب  روک  ّتینـالقع  هب  ار  وا  شا ، يزرودرخ 
.دوب هّللا  لآ  تیالو  هب  وا  قشع  زا  یشان  تقلخ ، ناهج 

هد  » لوط رد  بیدا ، فراع  یهلا و  میکح  نآ  هک  یتفرعم  دـنتفرعم ؛ يامن  مامت  هنییآ  شیاه ، حرـش  یـسیون و  هیـشاح  ات  رافـسا »  » زا
.درک يروآ  عمج  مق ،» کهک   » ياتسور رد  دوخ ، تضایر  هفشاکم و  لاس »

« هرصب  » نامسآ شا ، هناقـشاع  رفـس  نیرخآ  رد  درب و  لامآ  هبعک »  » قشع و رهـش  هب  ار  وا  راب » تفه  ، » قارـشا بسک  ترایز و  قوش 
.هرصب رهش  يارب  رگید  یترهش  ببس  شا ، هزاوآ  دنلب  مان  دش و  وا  یناحور  جورع  دهاش 

.داب هدوتس  شا  ینادواج  راثآ  مان و  دای و 

منتشیوخ رابتعا  ِهرگ  تیفاع ، «ز 

!« ددرگ یم  باتک  دوخ ، زا  درذگب  هطقن  وچ 

یتیاده نیسح  / رافسا هداج  راوس  کباچ 

هک مسانـش  یم  ار  وت  .تسا  نیمزرـس  نیا  ینامـسآ  تدنلب  یناشیپ  رب  لّمأت  ياه  تسد  .تسا  هدـیود  شتـسرپ  نوخ  قورع ، نیا  رد 
.قارشا ناشخرد  دیشروخ  تیاه  مشچ  رد  تسانیس و  سوناف  تیاه  تسد  رد  .يدومیپ  قشع  غارچ  اب  ار  لقع  کیرات  ياه  نابایخ 
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؟ یناهنپ رگاینخ  مادک  نشور  زاوآ  لابند  لزا  ياه  هچوک  رد  راوتسا  ياه  مدق  نآ  اب  یباتهم ! تا  هفسلف  يا 

، هشیمه ياه  نادرگباتفآ  تساه و  نادرگباتفآ  شوگ  رد  تیاه  هجنپ  نینط  زونه ، ات  هک  يا  هدز  راکـشآ  ریاود  رب  مکحم  ناـنچ  نآ 
.دنا تقیقح  کی  دیشروخ  گنز  هب  شوگ 

كاخ هب  تهاگشیپ  رد  ّتینالقع  .دوش  یم  درُخ  وت  ياه  تشم  رد  دَرِخ  رهم  هب  رس  ياه  هرخـص  زار  رافـسا ! هداج  راوس  کباچ  هآ ،
.ینک یم  ساسحا  شیوخ  لّمأت  معط  زا  رت  هنامیمص  ار  دنوادخ  وت  تسا و  هداتفا 

؟ درک دهاوخ  هچ  تیادر  زیر  ناهنپ  زیخاتسر  اب  وت  زا  دعب  يایند  دیعبت ! رد  رّکفت  يا  اردص !

.دنسانش یم  بوخ  ار  رکف  راوتُس  ياه  هراوید  هک  تس  ییاهرس  ِهاگهانپ  تدنلب  ناماد  روبص ! هفسلف  يا  نیگنس ! تمکح  يا 

ناتـسشد میـسن  تیاه ، سفن  معط  تسا َو  کیدزن  ياه  هشیب  غارچلچ  تیاه  مشچ  هوکـش  مه  زونه  مهو ، زا  هتخیرگ  ییوهآ  نوچ 
.رود ياه 

دتفا یم  نامگ  ِرس  زا  هالک  هک  اج  نآ  هب  ات  هدیشک  دق  يا  ریذپب ! تمکح  لاسنهک  ياه  تکمین  هب  ارم  هتخیـسگ  يوناز  گرزب ! يا 
.دراد شیاه  هچقاط  نیرت  کیدزن  ترسح  رد  گنچ  لایخ ، تسد  و 

مادقا ینارماک  دمحم  / سیخ ییانشور 

رب تمان  دنلب ، ياه  لابقا  مامت  زا  رتدنلب 

یم عامس  وت  رد  قوش  یبات و  یب  دنز و  یم  لاب  وت  هرذ  هرذ  رد  یگتفیش  ییادیش و  دشخرد و  یم  نامیا  ملع و  ناگراتـس  مامت  زارف 
.دنک

«. دزادنایب شیوخ  لماکت  هقلح  نیرخآ  هب  مشچ  یمالسا ، هلاس  دص  تشه  رکفت   » ات يدمآ  وت 

یناریا ینامیا و  تمکح  هب  ار  ینانوی  تمکح  یناـسر ، ماـجنا  هب  ار  قارـشا  خیـش  سییرلا و  خیـش  یباراـف و  ِماـمتان  راـک  اـت  يدـمآ 
.ینک شیوخ  نامشچ  بلابل  ییاریگ  زا  تسم  ار  نافرع  قشع و  يزیمآ و  مه  رد  شیوخ 
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ناگراتـس درب و  یم  زاـب  ياـه  قـفا  تمـس  هب  ار  نامـسآ  تا ، يرهوـج  تکرح  تـسا و  هدـش  هدیـشک  برغ  اـت  تا  یقرـش  هوـکش 
ییانـشور ناـفرع ، قمع  رد  دـنز و  یم  جوا  هب  رـس  وـت  رکفت  هفـسلف ، زارف  رب  .دـنکارپ  یم  نامـسآ  رـسارس  رد  ار  تفرعم  زیگناروـش 

.دنز یم  جوم  وت  نامشچ 

اب هارمه  .یتفای  رت  هدرتسگ  ار  شیوخ  ياه  تسد  ّتبحم ، زا  هلحرم  ره  رد  يدـید و  دوهـشم  ار  تا  یتسه  توکلم ، زا  هبترم  ره  رد 
خیش ات  قارـشا  خیـش  زا  انیـس و  یلعوب  ات  یباراف  زا  يونوق ، نیدلا  ردص  ات  یبرع  نیدلا  یحم  زا  يداتفا ؛ هار  هب  تا  يرهوج  تکرح 
ياپ هب  اپ  يرمع  هک  ییاه  مشچ  اب  یتسیرگن ؛ جوا  زا  ار  یفـسلف  يونعم و  ینافرع و  تامارک  تاماقم و  مامت  يداتفا و  هار  هب  ییاهب ،

.یتسیرگ نآ  اب  ملق ،

یم روـن  هخاـش  هخاــش  يدوـب و  روـک  توـس و  ياــه  تـسد  رود  رد  تـفرعم ، شتآ  زا  یتـسد  یتشادــن ؛ شتآ  رب  رود  زا  یتـسد 
.ییامن شیوخ  نشور  هشیدنا  رد  ندش  وحم  هب  ریزگان  ار  تسرپ  بش  ياه  شافخ  ات  يدنارتسگ ،

نابز رب  هک  تسا  یتحارـص  دنام ، یم  هک  هچ  نآ  يداد  ناشن  يدرک و  لدـب  رتسکاخ  زا  یلت  هب  ار  اه  مسلط  مامت  تفرعم ، شتآ  رد 
هدش هتسب  ِهلاس  رازه  دنچ  مسلط  هک  یتقیقح  دنک ؛ یم  لگ  هداجـس  هداس  ياه  بش  رد  هک  تسا  یتّیمیمـص  تسا و  يراج  تقیقح 

.دنک یم  زاب  ار  تیرشب  رکف  هب 

تیوه و یب  نامیا  رد  هدش  هدیـسوپ  کشخ و  ياهامن  سدقم  رکفت  ربارب  رد  هدیـسر  نارود  هب  هزات  ياه  يودب  ربارب  رد  يداتـسیا ؛
، غورد هفارخ و  هیاپ  رب  هک  لزلزتم ، ییاه  نامیا  غورف ؛ یب  ياهرواب  غورد و  ياه  نامیا  ِمامت  ربارب  رد  يداتسیا ؛ .اه  لهجوبا  لوهجم 

ناوت یم  قشع ، نامیا و  راس  هیاس  رد  هک  يداد  ناـشن  وت  .دومن  یم  تسین  هب  رـس  ار  مالـسا  نید ، ماـن  هب  دـش و  یم  نیقلت  ناـسنا  هب 
یم ییانـشور  تیاه  مشچ  سرد  ياپ  ناگراتـس ، هاگرحـس ، ات  و  دـندوب ، وت  شنیب  مرگ  اه ، غارچ  .تخیمآ  مه  هب  ار  نافرع  لـقع و 

.دنتخوس یم  تیاه  هلان  زوس  اب  دنتخومآ و 

هجـض یتشون و  یم  وت  .یتسیرگ  یم  طوطخ  نیب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناهن  هودنا  ناهنپ و  ياه  هتفگان  یتشون و  طخ  هب  طخ  وت 
.یتسرپ هفارخ  رجحت و  لهج و  قمع  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هودنا  ِقمع  يدز ، یم 

.دشاب وت  ياه  ندروخ  لد  نوخ  ییاهنت و  دهاش  باسح ، يادرف  ات  یتشون ، ار  هیبوبرلا » دهاوشلا   » ِطخ هب  طخ  شیوخ  لد  نوخ  اب 

.دشاب سنوم  مدمه و  ار  تا  ییاهنت  ییاشگب و  ام  يوس  هب  ار  بیغ  زا  يا  هچیرد  ات  یتشون ، ار  بیغلا » حیتافم  »
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.دنک یم  وگزاب  ار  وت  یگشیمه  تیاده  ار و  وت  دوهش  حرش  هک  تسا  يراکهاش  هیادهلا ،» حرش  »

ياه هرتسگ  هب  یتقو  .تا  یناراب  ییاهنت  هاگ  هیکت  تدـنلب ، ياه  هناش  دوب و  وت  ياه  مشچ  رد  یهلا  فراعم  تفرعم و  جاوم  ياـیرد 
ياه تسد  ار  لیاسم  نیرتراوشد  دـندش و  یم  هتفکـش  وت  ياه  مشچ  ضرعم  رد  روک ، طاـقن  ماـمت  یتخود ، یم  مشچ  هزاـت  رود و 

.دومن یم  زاب  هزات  یقفا  تمس  هب  ار  اه  هدقع  مامت  مشچ  دومن و  یم  لح  وت  ياشگ  هرگ 

ار وت  فافـش  دایرف  دنک و  یم  تکرح  وت  نامز  زا  رتارف  وت  ِملق  رهوج  اّما  تسا ،» رهوج  تکرح  رادقم  نامز   » وت هاگدید  زا  هچ  رگا 
يوب گنر و  ار  اه  لد  مامت  نتم  تسا و  هدرک  شخپ  اه  هیشاح  ِمامت  رد 

.تسا هدیشخب  هزات 

هتخوس مین  ياه  غارچ  ناج  هب  تنتفر  غاد  دیسر ، شمارآ  هب  ینامسآ  یبآ  رد  وت  نامـشچ  یباتفآ  يایرد  یتفر و  وت  هک  نامز  نآ  زا 
.تسوت نامشچ  ِسیخ  ییانشور  سنج  زا  ون  یشنیب  نداد  تسد  زا  رادغاد  قالخا ، ملع و  تسا و  هدنام 
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( يزوریپ تمواقم و  زور   ) سدقملا تیب  تایلمع  رد  رهشمرخ  حتف 

هراشا

هبنش

دادرخ 1382  3

لوالا 1423 عیبر   22

May. 24  . 2003

یگیباقآ ءامسا  / نامسآ هزاورد 

«. درک دازآ  ادخ  ار  رهشمرخ  »

.تسا نوخ  تارطق  هنوگ  منبش  یخرس  شا ، یگشیمه  توارط  همشچرس  هک  تسا  یمرخ  نیمزرس  رهشمرخ 

.تسا هدش  نیگنر  نهیم  ریلد  ناتماق  ورس  نوخ  یخرس  هب  شیاه  نابایخ  شرفگنس  هک  تسا  يروبص  نیمزرس  رهشمرخ 

.دنتسویپ توکلم  هب  دنتخاس و  قشع  يوضو  نوخ ، تارطق  اب  هک  تسا  يدباع  ناریفس  روبع  هزاورد  رهشمرخ 

.رگید ییالبرک  یلجت  ناشنادیواج  روضح  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ای  رکذ  ناشهاوگ  هک  تسا  يدهاش  نادهاش  رقم  رهشمرخ 

شیوخ نازوس  مرگ و  شوغآ  رد  ار  يا  هتخوس  ياه  هنیس  هک  تسا  نامسآ  تعسو  هب  ینیمزرس  رهشمرخ 

.دنا هتفرگ  يوأم  یهلا  برق  راوج  رد  ناشمادک  ره  هک  تسا  هتفرگ 

.ناریا يالبرک  حتاف  رادرس  ارآ ،» ناهج   » تسا و ارآ » ناهج  دّمحم   » نیمزرس رهشمرخ ،
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شتآ هلولگ و  جاوما  دـش و  هدوشگ  نیمز  يوس  تمـس و  هب  قفا  هنارک  یب  زا  هک  تسا  ینامـسآ  ياـه  هزاورد  نیمزرـس  رهـشمرخ ،
.درک هناور  تیدبا  نارک  یب  هب  دوخ  اب  ار  درم  نادرم  هراپمخ ،

هـصق قارف ، هحرـش  هحرـش  هصق  دراد ؛ هنیـس  رب  یغاد  هصق  رادغاد ، یقیاقـش  نوچمه  شا ، هچوک  ره  هک  تسا  ینیمزرـس  رهـشمرخ 
 ... هصق زواجت و  هصق  تیمولظم ،

.دنتشادن رارق  مارآ و  نایئالبرک ، هلفاق  یهارمه  يوزرآ  رد  هک  ینادرم  تسادخ ؛ نادرم  ینامسآ  ربعم  رهشمرخ ،

.کیبل يادن  يوگ  کیبل  دندوب و  داهج  هصرع  رواگنج  هک  تسا  ینالدریش  رقم  رهشمرخ 

! داب نادیواج  تیگدازآ  كرابم و  تیدازآ  رهشمرخ ! داب ، تدورد  مالس و 

یجنپ هجیدخ  !/ رهشمرخ زیخرب ،

تسین و ابیز  سفق  رد  دیشروخ ، عولط  تسا و  تخس  ردق  هچ  تراسا  ياه  هلیم  تشپ  زا  نامسآ ، ياشامت  هک  دنناد  یم  اه  همـشچ 
.تسا گرم  هشیمه  رارکت  نادنز -  رد  یگدنز - 

.دراد ترفن  هناگیب  ياه  مدق  يادص  زا  ردق  هچ  رهش ، بلق  هک  دنناد  یم  اه  بلق 

، دهد یم  حیجرت  نمشد ، ياه  تسد  روضح  هب  ار  هنایزات  ياه  هبرض  رهش ، ياه  هناش  هک  دنناد  یم  همه 

.دشک یم  سفن  هناقشاع -  ردق  هچ  ار -  شیاه  هلال  نوخ  يوب  رهش ، ماشم  هک 

 ... دریگ یم  هجیگرس  هبیرغ ، ياه  نلکدا  يوب  زا  رهش ، هک  دنناد  یم  همه 

.دننک دوخ  مشچ  يایتوت  ار  انشآ  ییاه  هیاس  رابغ  دیاش  ات  دنرگن ، یم  ار  هّداج  اه ، هچوک  هتفرگ  نوخ  هاگن 

.دنشک یم  راظتنا  ار  یگدنز  هرابود  روضح  یلاخ ، ياه  هناخ  تشِخ  ْتشخ 

 ... دنناوخ یم  داب  شوگ  هب  ار  قارف  دنلب  هدیصق  اه ، لخن  دنهد و  یم  تبرغ  يوب  طقف  اه  لگ 
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! يراید نیا  كاخ  نیرتزارفرس  وت  هک  نک ، دنلب  رس  رهشمرخ ! کنیا ، و 

.تسا هدیچیپ  ایند  مامت  رد  ناهد ، هب  ناهد  رهش و  هب  رهش  هچوک ، هب  هچوک  تا ، يدنلبرس  هزاوآ  هک  نک ، دنلب  رس  رهشمرخ !

.تسوت نآ  زا  یئافوکش  هوکش و  هک  دنخب ،

.درک دنهاوخ  یجه  هناقشاع  ار  تنیشنلد  مان  هدازآ ، ياه  لد  سپ ، نیا  زا  هک  دنخب ،

، تخرس مایق  يابفلا  زا  راگزور ، دورس و  دنهاوخ  نارعاش  ار  تیدازآ  تراسا و  تشذگرس  سپ ، نیا  زا  هک  لابب  دوخ  هب  رهـشمرخ !
.تشون دهاوخ  اه  هّصق 

، اه لخن  تسـسگ و  دـهاوخ  اهریجنز ، .تفرگ  دـنهاوخ  نشج  ار  يدازآ  هشیمه ، زا  رتاهر  تنارتوبک  تسکـش و  دـهاوخ  اـه  سفق 
.دیشک دنهاوخ  اه  نامسآ  خر  هب  ار  ناش  يزارفرس 

.نیشنب اشامت  هب  هناقشاع  ار  تیگدازآ  يدنلبرس و  و  مایق - ! نوخ و  رهش  يا  اشگب -  کلپ 

هلجح يا  اشگب -  شوغآ  دش » دازآ  رهش ، نینوخ  رهشمرخ ، « ؛ نک هراظن  هنامز  ياهراوید  رد و  رب  ار  تا  ییاهر  هدژم  اشگب و  کلپ 
! ریگب شوغآ  رد  دوجو  مامت  اب  ار  يدازآ  يابیز  سورع  و  یتشهب - ! ياه  لگ  نینوخ 

! رهشمرخ زیخرب ،

.دهاوخ یم  اهر  دازآ و  ار  وت  ادخ 

مادقا ینارماک  دمحم  «/ يدرگنسوس ياه  نسوس  »

.ارحص کشخ  درس و  توکس  رد  هتخوس  ياه  لخن  دوب و  بش 

.دوب شیاین  رون و  سنج  زا  ینادرم  هار  هب  مشچ  نامسآ ، و  هتخوس ؛ طش  دوب و  بش 

.دندورس یم  ار  شیوخ  هتفر  تسد  زا  نارای  ياه  یگنتلد  هداج ، یناراب  رواب  زا  راشرس  ، قشع هلیبق  نادرم  روبص  دوب و  هار  رد  هثداح 
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.دندز یم  همیخ  اه ، هراپمخ  رخآ  طخ  رد  دولآ ، نوخ  ياه  مشچ  قفا  رد  قفا  دوب و  هار  رد  هثداح 

.هسامح دوب و  هسامح  ناراب و  دوب و  نامیا  یلالز ، دوب و  همزمز  نافرع ، دوب و  قشع  روعش ، دوب و  رعش  زا  راشرس  بش ، رسارس 

.دوب تداهش  قشع و  رارش  زا  راشرس  اه  هنیس  ینابرهم و  زا  زیربل  اه  تسد 

لامیاپ دوخ  ياه  نیتوپ  ریز  رد  ار  اه  شاک  يا  مامت  دـنداتفا و  هار  هب  ادـخ ، ات  شیوخ  زا  نینهآ ، يا  هدارا  راوتـسا و  ییاـه  ماـگ  اـب 
.دوب رظتنم  رهشمرخ  دندومن ؛

یلاخ ياه  هچوک  هب  هرابود  یتوارط  هزاـت و  یناـج  اـت  دـنتفر ، دـندروآرد و  صقر  هب  هثداـح  میـسن  رد  ار  شیوخ  ياهدـنب  یناـشیپ 
ار رهـشمرخ  دولآ  نوخ  ياه  هناخ  ات  دنتفر ، .دـنیادزب  رهـش  نامـسآ  يامیـس  زا  ار  تنحم  تبرغ و  رابغ  درگ و  دنـشخبب و  رهـشمرخ 

.دنیامن یلاخ  نانآ  رس  رب  ار  شیوخ  مشخ  باشخ  دنیامن و  تسرپ  بش  ِهریخ  ياه  شافخ  زا  یلاخ 

«. دنوش داهج  يایهم  دننک و  ریشمش  تسا ، هتخورفا  نمشد  هک  يا  هروک  رد  ار  ناشدوجو  نهآ   » ات دنتفر 

.نتسیز هرابود  زا  زیربل  یشوغآ  اب  اهر ؛ لاب  رد  لاب  رظتنم و  قوش  رد  قوش  دنتفر ،

.دندرگنرب اه  ههبج  زا  یلاخ  تسد  اه  توبات  ات  دنتفر ،

.تسیرگ اشامت  هب  ار  اه  شافخ  زا  یلاخ  ِرهشمرخ  دیشروخ ، مدحبص ، دیشک و  ار  دوخ  رخآ  ياه  سفن  حبص ، هرصاحم  رد  بش 

.دش دازآ  رهشمرخ 

.اهوتسرپ هدنکارپ  ياهزاورپ  زا  زیربل  اه  نابایخ  دوب و  لاب  رپ و  زا  لامالام  رهش ، ياه  هچوک 

ياه لد  هبعک  رهـش -  نینوخ  دـش و  هتخیمآ  مه  هب  رگید  راـب  کـشا ، قشع و  درک و  سح  ار  راـهب  ناشـشوغآ ، رد  رهـش  دـندمآ و 
.تفای زاب  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  توارط  رگید  راب  ییاروشاع - 

.دش نشور  رهشمرخ  نامسآ  رد  اهرونم ، مامت  مشچ  دش و  دازآ  رهشمرخ 

ناـشیاوسر ياـه  ناـج  هب  شتآ  دندناکـشخ و  شیوـخ  ياـج  رد  ار  ساره  ِنازاـس  کـسرتم  لدـمه ، ناراـی  دـش و  دازآ  رهـشمرخ 
.دنتخادنا

لابقتـسا هب  دـندومن و  ءاضما  شیوخ  نوخ  اب  ار  شیوخ  تداهـش  همان  نایاپ  دنداتـسیا و  هناروسج  هچ  ناراـی  دـش و  دازآ  رهـشمرخ 
! مادم یهاگآ  سنج  زا  دنتفاتش  ییاه  هظحل 
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.دریگن ناوختسا  یکوپ  ام  ياه  نامیا  ات  دنتفر ، هک  ییاه  هنییآ  ياه  ناوختسا  ندش  كاخ  تمیق  هب  اّما  دش ، دازآ  رهشمرخ 

جاوم ِهشیدنا  دـنوش و  عمج  مه  رود  طش ، رانک  دیـشروخ ، يزاون  فد  رد  رگید  راب  کی  رهـشمرخ ، ياه  هلحم  ياه  هچب  ات  دـنتفر ،
.دنراپسب ام  رطاخ  هب  ار  طش 

.دماجنایب حبص  هب  اهزیرکاخ  تشپ  زا  دنک و  عولط  اه  قیاقش  تشپ  زا  دیشروخ ، ات  دنتفر 

کبـس میرادرب و  هتخوس ، هدش و  رپ  رپ  ِياه  هدنرپ  هب  ور  ياه  هرجنپ  تشپ  زا  ار  هتخوس  ياه  هلال  مییآ و  دوخ  هب  ام  ات  دنتفر ، نارای 
.مییامن نامسآ  راپسهر  ار  اهنآ  شیوخ ، ياه  هناش  يور  زا  میسن ، زا  رت  لاب 

ياه نابایخ  رد  ار  شوش  لها  ياه  قیاقـش  یلوفزد و  ياه  یقزار  يدرگنـسوس و  ياه  نسوس  يزاوها و  ياه  هلال  ات  دـنتفر ، نارای 
.دننایورب رهش  تولخ 

.دنریگن دوخ  هب  یشومارف  رابغ  اه ، کجنران  اب  هدش  یجنران  ياه  سگرن  ات  دنتفر ،

یمیرک دیمحلادبع  دیس  «/ درک دازآ  ادخ  ار  رهشمرخ  »

زا هدیزگ -  هنشد  دیشروخ -  دش و  رابغ  اه  هوک  دیزرل ، نیمز  دیچیپ ، مه  رد  يراموط  نوچ  نامسآ 

.دیمد یم  روص  رد  هک  دوب  لیفارسا  .داتفا  غورف 

هشیب رد  درک و  تراسج  ناریلد  راید  ِینکش  تمرح  هب  نمیرها ، هک  اپرب ، یتمایق  زیخاتـسر » نابایخ   » رد دوب و  ییاغوغ  رهـشمرخ  رد 
.داد یم  نالوج  دیبوک و  یم  ياپ  ناریش 

.دیشارخ یم  نخان  غیت  هب  ار  نامسآ  هنیس  دنکفا و  یم  اه  هوک  تماق  هب  ریجنز 

كاخ و هب  ماف ، خرس  هک  يدید  یم  ار  رهشمرخ  يدنب » تفه   » ياه لگ  درک و  یم  غورف  یب  نینوخ و  هنـشد ، مخز  هب  ار  دیـشروخ 
.درم نز و  ناوج ، ریپ و  هتفکشان ، هتفکش و  دندیپت ؛ نوخ 

هک دـید  یم  .دـنیبب  یتحار  هب  دوب  هدرک  دراو  رکیپ  رب  نمـشد  هک  ار  یمخز  ات  دوب  هدیـشک  نامـسآ  طـسو  هب  ار  شدوخ  دیـشروخ ،
.دوب زیخاتسر » نابایخ  ، » ناریلد ِدصقم 

.روضح ِماحدزا  رپ  دوب و  روعش  روش و  زا  زیربل  عماج ،» دجسم  »

.دشاب اه  مخز  مهرم  هک  دوب  دجسم  تبون  نونکا ، هتشابنا و  لاب  نیگنر  نارتوبک  لامیاپ و  ياه  لگ  زا  رهش  ناتسرامیب 
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شیاین هب  یـشاک  دـبنگ  ِدادـتما  رد  ار  شیاه  هرانم  يا  هزوریف  ياـه  تسد  دوب ، هتفرگ  شوغآ  رد  ار  هدـیدمخز  مدرم  هک  دجـسم  و 
.دنکارپ یم  دنوادخ  ِناوضر  رطع  درک و  یم  عشعشت  شفنب  ارف  رون  اه ، تسد  نآ  هفوکش  زا  دوب و  هتشارفا  نامسآ  يدروجال 

دنلب ِناتخرد  ِيولهپ  هک  دوب  نمشد  هنشد  .دشن  يربخ  هناخپوت »  » زا دمآ و  نوریب  ردص  ینب  تنایخ  نیتسآ  زا  نمیرها  تیانج  تسد 
.درمژپ یم  ار  مّرخ  رهش  ِیلگنج » درز  ياه  لگ   » دیرد و یم  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  رانُک »  » هتشارفا

.درک عولط  تفاکش و  ار  قافآ  هنیس  راب  رگید  بورغ ، ره  ِسپ  زا  درک و  تمواقم  اه  هتفه  هناعاجش  رهشمرخ ، هدروخ  غیت  ِباتفآ 

رهـش و هب  رهـش  نزرب ، هب  نزَرب  يوک ، هب  يوک  يرهـشمرخ ، نانزریـش  نادرمریلد و  تمواقم  هصق  اه و  تیانج  اه و  تنایخ  ثیدـح 
هناخ هب  هناخ 

، ماجنارـس .دروآ و  شوج  هب  ناملـس  نادـنزرف  نایرـش  رد  ار  تریغ  نوـخ  درک و  جیـسب  ار  راـید  ناروـیغ  دارم ، ریپ  ِيادـن  دـیچیپ و 
« درک دازآ  ادخ  ار  رهشمرخ   » دیدرگ و افوکش  رهش  ِباتهام  هرهچ  رب  دنخبل  هفوکش 

نادیهش دیس  رازم  عمش  فاوط  هب  دابآ ،» ّتنج   » ِخرس ياه  هلالآ  هتفخ و  نوخ  رد  ِنارتوبک  میرکت  هب  هتـسد  هتـسد  ونیم ، ياه  هناورپ 
نادرم و روالد  نینزان  دوجو  ياراوگ  يدازآ ، ياشگلد  نیریـش و  دهـش  .دندرامگ  تّمه  ارآ » ناهج  دّمحمدیـس   » دیهـش رهـشمرخ ،

.دنامب مالسا  ات  دنامب ، ناریا  ات  دنامب  رهشمرخ  ات  دندنام  رهشمرخ  رد  هک  نانآ  داب ؛ يرهشمرخ  نانز  رویغ 

یتیاده نیسح  / هار رد  ياه  مّنرت 

.تسا نیمزرس  کی  روآ  نزُح  يادص  نیا  رادرب ! لخن  هرعن  زا  شوگ 

.تسا هداتسیا  ّتلم  کی  هدنهج  نزح  لخن ، ياه  گر  رد 

.دبوک یم  هک  تسا  تشونرس  کی  شعن  كاخ ، تسوپ  ریز  .تساه  هموظنم  ریگ  سفن  دایرف  نیا  رادرب ! كاخ  شورخ  زا  شوگ 
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دشوج یم  شسفن  زا  گرم  هتسب و  خی  هداج  »

« دشوج یم  شسرج  گناب  توملا ز  کلم 

.منک همزمز  بوخ  مهاوخ  یم  دچیپب ؛ اهرابگر  نینط  رد  تسا ، نکمم  رگا  مهاوخ : یم  مرس  تشپ  ياهداب  زا 

.دنز یم  نم  هقیقش  رد  هک  تسامش  ضبن  نیا  اهراوید ! يا  اه ، هرجنپ  يا 

.دیراب یم  نم  ياه  مشچ  زا  هک  دییامش  نیا  دیدنخ ، یم  نم  ياه  بل  زا  هک  دییامش  نیا  اهراوید ! يا  اه ، هرجنپ  يا 

ناسَک دندیسر  هزاورد  هب  دیشاب  ریش  »

ناسفن خزود  مَد  زا  دینک  ظفح  ار  غاب 

دنکن يریلد  هابور  هک  دیشاب  ریش 

.............................................«

يارای ار  یناطیش  چیه  هک  تسا  زورما  نیمه  دیتسیاب ؛ مکحم  ناتناوناز  هوکـش  رب  نوخ ! زا  ياهراوید  يا  كاخ و  زا  ياه  هرجنپ  يا 
.دنام دهاوخن  ناتلالز  ياوه  رد  ندز  هرعن 

! رتسکاخ رد  نات  یناشفا  تسد  داب  هوکشب  داب ! رد  نات  هناتسم  ههقهق  داب  زوریپ 

.دنا هدیمد  لخن  هدیرد  يولگ  رد  ار  شیوخ  ِنویش  هاگماش  هک  تسا  ینانز  ور  رد  ور  گناب  نیا  رادرب ! لخن  هرعن  زا  شوگ 

هدروآ اج  هب  ناشحالـس  يراهب  ياهرابگر  رد  ار  یگنـشت  معط  هک  تسا  ینالازع  ياـپ  يادـص  نیا  رادرب ! كاـخ  شورخ  زا  شوگ 
.دنا

.مریمب راو  هناوید  تیارب  شپت ، ره  اب  ات  راذگب ، نم  هنیس  رب  شوگ  نم ! رهش 

.تمسوبب رگج  زا  ات  راذگب ، نم  هنیس  رب  شوگ 

نآ راهب ...  اهنت  هک  نانچ  نآ  مناروشب ؛ ار  اه  لـصف  تا ، هدرپ  ره  رد  اـت  تمهاوخ  یم  هدـنز  بیرغ ! ياـهزاوآ  رهـش  يا  رهـشمرخ ،
 ... ناراب اهنت  هک  نانچ 

.دینش یهاوخ  رتهب  ار  هار  رد  ياه  ّمنرت  يادص  الاح  تسا -  بوخ  رادرب - ! لخن  هرعن  زا  شوگ 
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یمیقم بیبح  / رتوس نآ  هظحل  دنچ 

شتآ يوب 

توراب يوب 

كاخ يوب 

یماغیپ هب  دوب و  هتسشن  طش  رانک  یشوماخ  رهش ، .درک  یم  ناهنپ  طش  رد  ار  شدوخ  تشاد  يا  هتفرگ  مغ  دیشروخ  رت ، فرط  نآ  و 
، نانک زاورپ  یناسک  رتوس ، نآ  هظحل  دنچ  هک  دوب  هتفگ  ناکدصاق  تیعم  رد  داب  .دـشیدنا  یم  درک ، یم  همزمز  شـشوگ  رد  داب  هک 

.هرهچ و رب  مشخ  طوطخ  اب  دنیآ ؛ یم  شیوس  هب 

.دیشک یم  شوغآ  رد  ار  رطخ  نوخ و  نادرم  هدیسر ، هار  زا  نادرم  همه  رهش ، دیسر و  یم  نایاپ  هب  رهش  راظتنا  کنیا ،

رد دنتـسیرگ  هداهن ، مه  ياه  هناش  رب  رـس  ردقچ  دنتفوک و  یم  نیمز  رب  هوکـش  اب  نشج  كرادت  رد  ار  ناشمکحم  ياه  مدق  نادرم ،
! طش یجرش  رانک 

يدازآ ات  دوبن  رگید  هک  ارآ  ناهج  يارب  .دادـن  سپ  ار  اـه  نآ  گـنج  هک  موصعم  ناـکدوک  يارب  رهـش ، یمخز  نت  يارب  دنتـسیرگ 
.دنتفکش دندش و  زبس  ارآ  ناهج  اب  هک  يدازآ ، هتخاب  ناج  اهدص  يارب  دنیبب و  ار  رهش 

يارب یتفگش ، دنام و  تریح  رت ، يوس  نآ  دندیشک و  سفن  ار  هتفر  نارای  يوب  دندیسوب و  ار  كاخ  داش ، اّما  هتسخ ، هچ  رگا  نادرم 
.دنتخیر ینامسآ  نادرم  مشخ  ناتسبات  رد  ار  ناشاه  هدنخ  فرب  هک  نانآ 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / نکش طخ  ياه  ماگ 

بآ  » تسناوت دهاوخن  یسک  رگید  نامگ  یب  .دنز  یم  دنویپ  تیدبا  هب  ار  نوراک »  » ِهاگن بآ ، ِيراج  یقیسوم  مهد و  یم  شوگ  ... 
! تفر دهاوخ  اه  سونایقا  يوس  نآ  ات  لالز ، لالز  يراج ، ياه  لگ  رطع  اب  نوراک ، مه  زاب  دنک !» لِگ  ار 
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، تماهـش رابت  زا  ینادرم  قشع ، هلیبق  زا  ینادرم  دـندش ؛ شا  یلالز  يادـف  یگرزب  نادرم  هک  تسا  ناریا  کـچوک  تارف » ، » نوراـک
! دندادن رارق  تیفاع  هناهب  ار  دوخ  ياه  تسد  یتح  اروشاع ، هب  ندیسر  يارب  هک  ینادرم 

رتدنت و اهوزرآ ، شپت  گنهآ  برض  درک و  یم  يراج  هسامح  بلاق  رد  ار  شا  یقیـسوم  مامت  ناجیه ، جوا  رد  نوراک  زور  نآ  ... 
.دندوب هداد  رارق  نکش  طخ  ياه  ماگ  سرتسد  رد  ار  دوخ  هریخذ  يورین  مامت  اه  سفن  یتح  دوب ؛ هدش  رتدنت 

لای تساوخ : یم  رب  هزیوه  زا  خیرات ، يادص  راگنا 

.دوب هتخادنا  جیلخ  ناج  رب  سرت  ْتایداْعلا ، ِویرغ َو  دش و  یم  زادنا  نینط  رهشمرخ  هچوک  هچوک  رد  روش ، یگنادرم و  لبط 

.دوب اه  یهام  یعمج  هتسد  صقر  راظتنا  رد  دنورا ، هدروآ و  ناجیه  هب  ار  یمخز  ياه  لخن  مامت  قشع ، ياپ  يادص 

رس زا  شیوخ  مّسبت  ارآ » ناهج  دمحم   » سکع درک و  یمن  يریپ  ساسحا  شا ، هتفهن  ياه  غاد  درد و  مامت  اب  عماج ،» دجسم   » رگید
.دوب هتفرگ 

باق و نودب  ياه  هرجنپ  یمخز ، ياه  هچقات  هتخیر ، ياهراوید  مامت  یتح  دوب ؛ هدـش  يراج  رهـش  هچوک  هچوک  رد  يدازآ  يادـص 
.دندرک یم  ّسح  ار  يدازآ  روضح  بآ ، نودب  ياه  ضوح 

دوب هدز  هقلح  ناینامـسآ  مشچ  رد  کشا  یتح  مسبت ، شیامن  رد  کشا  هسامح  تسا ؛ هتخیمآ  مه  رد  ار  اه  بلاق  مامت  قشع ، راـگنا 
.ناقشاع مامتان  ياه  هنارت  زا  نینوخ  تسا ؛ رهش  نینوخ  اج  نیا  .دندرب  یم  کشر  هّللاراصنا  رکُش  ياه  هدجس  هب  هنارگ  شیاتس  و 

هقلح لثم  اه  تسد  بجاو ! مه  وضو  دوب و  کیدزن  بآ  اروشاع ! يوب  رطع و  زا  هدـیمد  تسالبرک ؛ كاـخ  زا  یتمـسق  كاـخ ، نیا 
؛ دوشگ رهش  يور  هب  يرگید  هحفص  خیرات ، تسویپ و  مه  هب  لگ  ياه 

ياه هاگن  كاردا  زا  رت  عیسو  ناشدوجو  ِدصر »  » هک يدیهش  ياه  هراتس  دوب ؛ هراتس  نیرت  نشور  زا  رپ  نامـسآ ، لثم  هک  يا  هحفص 
.دش دهاوخن  شا  ینامسآ  ياه  هرطاخ  يزاس  زاب  هب  رداق  سک  چیه  تسا و  ناهج  یپوکسلت 

دوجو هب  عماج  دجـسم  رانک  رد  ار  يزوریپ  هرطاخ  هک  ینادرم  دای  دـندش و  هرطاخ  رهـشمرخ  هاـگن  رد  هشیمه  يارب  هک  ار  اـهنآ  داـی 
.میراد یم  یمارگ  دندروآ ،
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مق هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دورو 

هراشا

هبنش کی 

دادرخ 1382  4

لوالا 1423 عیبر   23

May. 25  . 2003

یجنپ هجیدخ  / وناب مالس 

 ... تسا هار  رد  یناوراک 

.راهب قشع ، ناوراک  رون ، ناوراک 

.دروآ یم  ار  دیشروخ  دوخ  اب  هک  یناوراک 

! دیزیخرب

! قشاع ياه  مشچ  قاتشم ، ياه  لد 

! ریوک يا  اه ! هزیرگنس  گنس و  اه ، نابایب  اه و  تشد  ناتخرد ، اه ، هدنرپ  اه ، هنیآ  مامت  يا 

.دیورب زاوشیپ  هب 

! دیزیرب لگ  شیاه ، مدق  ریز 

.دینک نیذآ  لگ  ار  شروبع  ریسم 

.دینیشنب اشامت  هب  هناقشاع  ار  ادخ  ات  دینک ، زاب  ار  ناتحور  هرجنپ  دیناشفایب ، تسد 

.دیرگنب ار  هناخ  بحاص  دییاشگب و  ار  اه  مشچ  هزاورد 

.دزوب ناتدوجو  دوپ  رات و  رد  قشع  ياوه  ات  دینکفایب  ار  ناتیاه  ناج  هدرپ 

ص:63

هرامش 49 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


دیآ یم  یسفن  احیسم  هک  لد  يا  هدژم 

! دیآ یم  یسک  يوب  ششوخ  سافنا  هک ز 

.تمارک يوناب  شخب  حور  يوب  نامیا ! زاونلد  يوب  تشهب ! شوخ  يوب 

.هدش هداد  هدعو  تقیقح  دیآ ، یم 

! یتداعس هچ  سّدقم ! كاخ  يا  ُْمق ،

زا باتفآ  زور ، ره  هک  رتالاب  نیا  زا  يراگتسر 

! دنک عولط  تنامسآ 

! دراذگب تکاخ  هب  رس  نامسآ  زور  ره 

! یشاب بّرقم  هتشرف  رازه  اهرازه  نابزیم  زور ، ره 

! يوش رادیب  مالسلااهیلع  همطاف  ياعد  رون  اب  حبص ، ره  هک 

، ُْمق

! ینامسآ نیمزرس  يا 

ياه ناج  نما  هاگهانپ  دـش ؛ یهاوخ  اه  لد  هبعک  زین  وت  سپ  نیا  زا  هک  نک ، لابقتـسا  دیـشروخ  زا  تلد  مامت  اـب  ورب ! رون  زاوشیپ  هب 
بات یب 

دیمان ناگتسکشلد  دیما  هناخ 

زوسناج ياه  هلان  هباجالاراد 

ناگتشرف هشیمه  طبهم 

.نایکاخ نایشرع و  يافّشلاراد  و 

! درزآ دهاوخن  ار  تدوجو  یسیلبا  چیه  روضح  سپ ، نیا  زا 

.دهن یم  ترس  رب  تّزع  جات  دیآ و  یم  مالسلااهیلع  همطاف 
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.دریگ یم  نامسآ  يوب  تکاخ  دیآ ، یم  هموصعم 

رت کیدزن  کیدزن و  ناوراک  يادص  .دیاشگ  یم  تیور  هب  تشهب  زا  رد  کی  شمدـقم  ِنُمی  هب  ادـخ ، دـیآ و  یم  تیب  لها  همیرک 
.دوش یم 

هنجلا یف  انل  یعفشا  همطاف  ای  کیلع  مالسلا 

! وناب مالس 

! دیدمآ شوخ 
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هیواعم اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص 

هراشا

هبنشراهچ

دادرخ 1382  7

لوالا 1423 عیبر   26

May. 28  . 2003

رظن شوخ  ریما  / ناتسبیرغ بیرغ 

.تسین نامسآ  رب  يّدر  رگید  دیشروخ ، يانشور  زا 

یم ورف  دوخ  رد  ار  تا  هیرگ  يرب ؛ یم  شیپ  هب  ار  یتوبات  هودـنا ، ياه  هناـش  رب  ناگراتـس ، هنارواـبان  هاـگن  ریز  رهـش ، یـشوماخ  رد 
.یناشفا یم  کشا  بالگ  ار  هار  كاخ  يروخ و 

.دور یم  هتشرف  مدآ و  شود  رب  هک  تسا  تلادع  نیا  دوش ؛ یم  عییشت  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نیا 

.تسا هدرم  هک  تساه  تدم  تسا ؛ هدرم  هن ، هک  هتفر  باوخ  هفوک ، روک ؛ توس و  اه  هچوک 

(1) .يوش یم  دراو  ّيرَغ »  » يداو هب  ینک و  یم  روبع  ار  اه  هلحم  هنابیرغ  يرذگ ؛ یم  ثعشا » دجسم   » رانک زا 

، مالـسلا هیلع  یلع  قارف  مغ  زج  اّما  يدرگ ، یم  زاب  هثداح  لد  هب  ینک و  یم  لد  مارآ ، مومغم و  شیوخ  یتسه  مامت  زا  دعب ، یتعاس 
زا ار  هیما  ینب  هدـش  نیرفن  هرجـش  دـیاب  اّما  ناشنید ، يرـصب  یب  تسا و  ناشنان  هعدـخ  هک  درمان  ینایامن  درم  يراد ؛ رگید  يرطاـخ 

.دروآرد هب  هشیر 

ص:65
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* * *

هک یبش  درک و  جورع  اه  نامـسآ  هب  حیـسم  هک  یبش  بشید ، : » یتفگ ار  ناـیفوک  مالـسلا ، هیلع  یلع  یب  حبـص  نیلوا  ناـهاگحبص ،
 ...«. تشاد دهاوخن  تشادن و  رادرک  رد  يدننام  هک  تفر  امش  نایم  زا  يدرم  تفگ ، عادو  ار  ایند  عشوی 

هلان گنـس  زک   » .دنتـسیرگ وت  اب  نالد ، نیگنـس  نیمه  يرآ  ناـیفوک ، یتسیرگ و  یتخیر ، ورف  اـه  هنوگ  گربلگ  رب  کـشا  منبـش  و 
« نارای عادو  زور  دزیخ 

ادخ هک  مکاپ  ینادناخ  زا  نم  مرینم ، جارس  روپ  نم  مریذن ، دنزرف  نم  مریشب ، دنزرف  نم  : » یتفگ

(1) «. تخاس ناشرود  يدیلپ  زا 

«. مییوت ياونش  عیطم و  ام  هک  نارب  رما  مالسلا  هیلع  یلع  نیشناج  يا  : » دنتفگ و 

»؟ منک ناترواب  هنوگچ  .دینک  افو  نم  اب  هک  دیدرکن  افو  یضترم -  اب  نم -  زا  رتهب  اب  امش  نایوگ ! غورد  يا  : » يدیلان

هاچ لد  رد  نامدرمان ، نیا  رَدَغ  زا  هدـیجنر  ِیلع  هک  اه  هآ  هچ  درب ؛ کیدزن  ياهزورید  هب  ار  وت  لایخ ، جوم  نانآ ، مشچ  رد  مشچ  و 
! دیشکن اه 

نآ هتفر ، ناتاه  نابز  رب  هچ  نآ  دییوگ و  یم  تسار  رگا  : » يدرک جاجتحا  نانآ  رب  سپ  تجح ؛ ادخ  قلخ  رب  یتمحر و  هلالس  اّما  وت 
.يدمآ دورف  ربنم  زارف  زا  راو  یلع  و  نیادم » هاگرکشل  ام ، هدعو  سپ  تسا ، هتفهن  ناتلد  رد  هک  تسا 

ار شیوخ  تبقاع  دنتسب و  ّتلذ  ماش  هب  لد  دنتسکش و  حبـص  نامیپ  رایـسب ، ِنارگید  دندییاپن و  ار  تدهع  یکدنا ، زج  هک  غیرد ! اّما 
(2) .دنتخورف تیفاع  بلط  رد 

، يداتسرف نایماش  اب  رازراک  هب  هِدنِک  زا  يدرم  يریما  هب  ار  لد  نارازه  هک  لد ، کی  هن  ِیهاپس  رازه  راهچ  كدنا ، ِناراوتساان  نیا  زا 
هریزج ماش و  زا  ییاه  نیمزرـس  يریما  هب  ار  وت  : » دُرب هیواعم  ماغیپ  ار  وا  ماخ  لد  و  سَْخب ، نَمَث  قرب  ار  يْدنِک  نآ  ناگدـید  رون  یلو 

«. يراپسب نم  هب  شیوخ  تدارا  رگا  مرامگ ، یم 

تیاکـش نابز  يدینـش ، هک  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  نامدود  لد  اب  انـشآ  هنـشد  نیا  زا  رّرکم و  ِتناـیخ  نیا  زا  ربخ 
« .دیا هداهن  ایند  دنب  رد  ندرگ  امش  دیرادن ؛ افو  هک  اهراب ، مدوب  هتفگ  : » هک يدوشگ 

وا : » يدیشک یم  هآ  هک  یلاح  يدرک ، مزاع  هیواعم  مزر  هب  مزع ، یب  یناراوس  اب  ار  رگید  يدرم 

مه وا  دزرو ، یم  تنایخ  مه 
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ص 51. نیبلاطلا ، لتاقم  ص 8 و  ج 2 ، دیفم ، داشرا  - - 1
ص 43. ج 44 ، راونالاراحب ، - - 2
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(1) .داد يرکاچ  تسد  نایوما  اب  دراذگ و  يْدنِک  نآ  هار  رد  ياپ  مه  درمان  نیا  یماش ، مهرد  دنچ  اب  و  دزیگنا .» یم  هعدخ 

ربارب رد  میلست -  رس  تیانشآان  هدرکرس  اّما  یتشامگ ، رکشل  تراما  هب  ار  سابع  نبا  نتـشیوخ ، زا  ییانـشآ  بیرغ ! يابتجم  راب ، نیا 
(2) .دش مگ  نایفس  یبا  رسپ  يوس  هب  هایس ، ماش  رد  يور ، هایس  دروآ و  دورف  هیواعم  ناتسآ  رب  دنچ -  یمهرد 

نینچ یهابت ، رد  اونمه  هک  دوب  هتفات  تنکسم  زا  تئاند ، ناتـشگنا  رـس  ار  ناشدوپ  و  ّتلذم ، زا  تلالـض  ناتـسد  ار  تعامج  نیا  ِرات 
یکیرات هار  يدنموزرآ ، يدنمزآ و  شومچ  بکرم  رب  راوس  دندنایامن و  یم  وت  راب  ترـسح  مشچ  شیپ  رد  تنایخ  هعدـخ و  شقن 

.دندنکفا یم  يوما  رابکتسا  ياپ  ریز  هب  راوخ ، ار  دوخ  دوخ ، هتساوخ  یپ  رد  دندرپس و  یم 

ریز هک  ار  نآ  دوب ؟ هدـیمد  نانآ  رب  گرم  روص  لیفارـسا ، اـی  دوب ؟ اونـشان  هفوک  دوب ؟ اـنیبان  هفوک  تسا ؟ مادـک  لـطاب  تسیچ ؟ قح 
؟ دناونش قح  نخس  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ، هتفخ  یگتخورف  دوخ  راورخ  راورخ 

، یعبَر نب  ثَبَـش  ثیرُح و  نب  ورمع  ثراـح ، نب  رجُح  سیق ، نب  ثَعْـشَا  .تشاد  یناـشیپ  رب  یتـسرپ  هلیبـق  زا  نیرید  يا  هـنیپ  هفوـک ،
يداماد يایور  هتفیرف  مهرد و  هتفیـش  عمط ، ماخ  هنارواب و  شوخ  دـندرک ، یم  گرم  صقر  هفوک  ناج  مین  هزاـنج  رب  هک  یناراـتفک 

(3) .دنتسب تنتشُک  هب  گنرین  ِرمک  دنه ، دنزرف 

ناج رد  دنتشاذگ و  یم  هقرفت  زامن  رارض »  » ياهدجسم رد  هک  دندوب  فالتخا  تیرفع  نارودزم  رگید ، يرایـسب  هفوک و  نایوما  نیا 
زا رفنت  رذب  هفوک 

 - شیوخ دجاسم  مالسلا ، هیلع  نیـسح  لتق  شابداش  هب  نیا ، زا  سپ  يراگزور  رد  هک  اهنآ  دنتـشاک ؛ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نادناخ 
(4) .دنتسب نیذآ  دندرک و  ترامع  ار  یلع -  نابز  رب  نوعلم »  » دجاسم

.دندرک یم  یشورف  نید  هّیما ، ینب  يایند  يارب  هک  یناراک  هایس 

حلص زا  يا  هراچ  شیدنا ، حالـص  راگزور  نیا  هشیدنا  رد  اّما  وت  ادخ ؛ نامـسیر  هب  مکحم  هدز  گنچ  وت  اج ، رب  ياپ  وت  راوتـسا ، وت 
.يدیدن

اّما وت  شوماخ ، اّما ، وت  .دندرک  تیوهایه  مشخ و  جامآ  گنرد ، یب  یموجه  رد  دنتفگ و  تکرشم  دندناوخ و  ترفاک  نارـس ، هریخ 
! شمدرمان راگزور و  نیا  هشیدنا  رد 

ص:67

ص 43. ج 44 ، راونالاراحب ، - - 1
ص 13. ج 2 ، دیفم ، داشرا  - - 2

صص 33. ج 44 ، راحب ، - - 3
.234 صص 232 -  قودص ، خیش  لاصخ  - - 4
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(1) .دیرد ار  تیوپ  قح  ياپ  طاباس »  » رد ناش  هنیک  رجنخ  هک  درزآ ، یم  ار  رظن  گنت  ِناروآ  ضیغ  هنیس  زونه  ناورهن  مخز 

(2) .تشاد ندرک  ریجنز  هب  دصق  ّتیبصَع ، زاب  ار  تیردیح  يوزاب 

.داد یم  ار  هنیدم  يوب  مالسلا ، هیلع  یلع  زا  دعب  هفوک 

! ردپ زا  يدوب  هدرب  یثاریم  تفگش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب 

زور مراذـگ ، او  رْخـص  دـنزرف  هب  ار  تراـما  رگا  قح ! تمحر  زا  رود  ِمدرم  يآ  : » داـتفاین رگراـک  وت  بیهن  ار  فلع  شوـخ  همر  نیا 
رگا میـشوپ و  یم  مشچ  گنج  زا  دیبلط  یم  ار  ایند  رگا  .تّزع  هن  دراد و  فاصنا  هن  تفالخ  رد  هیواعم  مدرم ! .دید  دـیهاوخن  شوخ 

دیواج یگدنز  رب  ار  یگرمزور  نانآ  و  .مینک » یم  ناج  لذب  ادخ  هار  رد  دیبلط ، یم  ار  ترخآ 

(3) .دنداد حیجرت 

.دزوسب ار  وت  ناج  يوما  گنرین  ات  تدنتشاذگاو  نالهاک  .دش  عقاو  رادیاپان  دهع  داتفا و  قافتا  خلت  ِحلص  و 

زاب گنرین  زا  ار  ناشسومان  لام و  ناج و  تنامـض  يدرکن ؛ اهر  گرگ  ماک  رد  ار  نایاپراچ  زا  رت  تسپ  نآ  هک  يدوب  گرزب  هچ  و 
.دوب تقیقح  هاگداد  رد  یتّجح  وت  يارب  دبا و  ات  ییاوسر  وا  يارب  شنداهن  اپ  ریز  هب  هک  ینامیپ  يدرک ؛ بلط  ماش 

! اه سومان  نابهاگن  يا  اه و  نوخ  رادساپ  يا  وت  رب  دورد 

! هنتف هدروخ  مخز  يا  تنایخ ، هعدخ و  رب  رادنتشیوخ  يا  وت  رب  مالس 

؟ وت زا  تفگ  ناوت  یم  هچ  حلص ! درمیاپ  يا  خیرات و  هنیس  رد  هدروخ  هرگ  مغ  يا  زبس ، ِتوکس  يا  وت  رب  نیرفآ 

ياپ یناوتان  رب  تسا  يریـصقت  رذـع  نیا   . تسین وت  درد  ندیـشک  يارای  ار  اـه  هژاو  .دـجنگ  یمن  يرطاـخ  چـیه  رد  وت  یماـک  خـلت 
.وت دنلب  غیتس  ندیدرونرد  زا  هشیدنا 

.يور یم  تلادع  هاگشیپ  هب  هک  يزور  يداهن و  كاخ  نیلاب  رب  رس  هک  يزور  يدش و  هداز  ردام  زا  هک  يزور  وت ! رب  مالس 
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يوسوم رغصا  یلعدیس  «/ نیفص مسر  »

؟ دندیمهفن ار  رون  ار و  لصا  ار ، تقیقح  ارچ  اّما  هیاس ، دوب و  رون  سکع ؛ دوب و  لصا  زاجم ؛ دوب و  تقیقح 

ار دوخ  ناحتما  مامت  دـنداد ، رارق  هناهب  ار  اـه  هزین  هب  نازیوآ  ياـه  تسوپ  دنتـشاذگ و  ار  قطاـن » نآرق   » هک زور  نآ  تسین ؛ بیجع 
.دندوب هداد  سپ 

؛ درکن بیرف  ياه  هزین  رب  نآرق  راب  نیا  هیواعم 

«! سابع نب  هّللادیبع   » نوچ ییاه  کسرتم  دنتشاد ؛ يرابت  مان و  هک  دوب  هدرک  نازیوآ  ار  ییاه  کسرتم 

زا ِتسرپ  هیاس  مدرم  تنایخ  دزرل ؛ یم  تنایخ  همه  نآ  زا  خـیرات  تشپ  دوش ، یم  يراج  ملق  نابز  رب  شمان  هاـگره  هک  هفوک ، زا  هآ 
ِخن اب  ناشاه  هماج  هتـشر  هتـشر  .دـنتخورف  تراغ  تنایخ و  ّتلذ  هب  ار  داهج  تزع  نیادـم ،»  » اـت هلیَُخن »  » زا هک  یمدرم  نازیرگ ! رون 

سفن هشیمه  .دوب  هدرک  لاغـشا  ار  لزانم  ياضف  اهنت  تشز ، ياه  کسورع  لثم  ناش  یلاشوپ  تماق  دوب و  هدش  هتفاب  تنایخ  قافن و 
! تنایخ هدولآ  قافن ، هدولآ  درک ؛ یم  هدولآ  ار  اوه  ناشیاه 

دنچ يربخ  یب  سوه  شالت  ایند و 

دنچ يرس  هب  یلاخ  ِفک  ياوه  هدیچیپ 

تسا زاس  هقرفت  سب  ز  بابسا ، هماگنه 

! دنچ يرهُگ  یبای  هک  رحب ، ینک  لابرغ 

ییوگ هفازگ  ییوج و  هناـهب  هب  عورـش  مالـسلا » هیلع  نسح  ماـما   » ياـه هبطخ  زا  دـعب  نیّفـص ،»  » مسر هب  نیادـم ، رد  مه  زور  نآ  ... 
! دنتشاذگ اهنت  ار  مالسلا  هیلع  راّرک  ردیح  دنزرف  لمج ، گنج  ِدرم  روالد  دندرک و 

هب اهنت  ناش ، یناطیش  ياهدنفرت  شقیدص  نارای  طسوت  هک  دنتشاد  ار  ترضح  نآ  رورت  دصق  یتح  قاقش ، يودرا  ناگدرورپ  تسد 
.دش متخ  مالسلا  هیلع  الوم  ندش  یمخز 

! دنداد حیجرت  مالسلا » هیلع  یلع  دنزرف  ِتایانع  رون   » هب ار  هیواعم » هیاس   » ّتلذ هک  یناسک  رب  دنوادخ  نیرفن 

! دنتفرگ هدیدان  ار  دوخ  تعیب  يدرمان ، تیاهن  رد  هک  یناسک  رب  نیرفن 

اما دـنتفای ، تاجن  یگدرب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  راقفلاوذ  اب  هک  لیلذ  مدرم  هفوک ؛ مدرم  زور  لاح و  هب  ياو  ایند ! زور  لاـح و  هب  ياو 
! دنتخورف نایفسابا  رسپ  هب  ار  شیوخ  ناتمعن  یلو  قح  تبقاع ،
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؟ دربب ورف  دوخ  ماک  هب  ار  رورپ  درمان  ِتسپ  ياه  نیمزرس  ات  دندیشورخن ، تارف  هلجد و  ارچ 

ماک هب  ار  ناش  نیگنن  دوجو  تلاهج ، ِنوعاط  ارچ 

! دشابن یمدرمان  يدرمان و  همه  نآ  دهاش  خیرات  ات  داتسرفن ، گرم 

؛ تفای شرتسگ  نایفس  یبا  رسپ  ِزات  تخات و  نادیم  ترضح ، هب  حلص »  » لیمحت اب  دش و  ضوع  رگید  راب  خیرات ، ریسم  تبقاع ، و  ... 
! دش باختنا  نیملسم  تفالخ  هب  دیزی  لثم  یسک  هک  ییاج  ات 

! نامیا یب  نکش  نامیپ  مدرم  رب  دنوادخ  نیرفن  تداهش و  داهج و  يافواب  نادرم  رب  دنوادخ  دورد 

يداب تهزن  / میظع جنر 

.دراد دوخ  اب  هک  یجنر  نآ  زا  هآ  تسا ! هتفهن  زیگنا  مغ  هژاو  نیا  رد  یخلت  تقیقح  هچ  حلص !

حلـص تسب  نب  ياه  هچوک  هب  متخیرگ و  راکیپ  هصرع  زا  نم  تسب و  ارم  تریغ  ياپ  تسد و  يراـک ، هظفاـحم  سرت و  دـنیوگ  یم 
رد دـندرک و  یم  ادـتقا  مالـسلا  هیلع  یلع  مردـپ  هب  ناـشزامن  رد  هک  دـنیوگ  یم  ینید  ناراد  هیعاد  ناـمه  ار  نیا  و  متـشگ ! هدـنهانپ 

.دنتخادرپ یم  شریفکت  هب  نآ  تابیقعت 

هیواعم زبس  خاک  ياهرز  يوس  هب  ناشرگید ، تسد  دـندرک و  یم  راوتـسا  شیوخ  تعیب  تسد  کی  اب  هک  دـنا  یناسک  ناـمه  ناـنیا 
ترخآ ایند و  هزادـنا  هب  زبس ، خاک  نآ  ات  قشع  یلگهاـک  هناـخ  نیا  زا  یلو  تسین ، يا  هلـصاف  تسد  نآ  اـت  تسد  نیا  زا  دوب ؛ زارد 

.دراد دوجو  هلصاف 

یماو وا  هب  هتـسب  تسد  ارم  نانیا  متخات ، یم  هیواعم  يوس  هب  نم  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ! » دنتـسه یتعاـمج  هچ  ناـنیا  هک  اـتفگش 
نامیاهر دراذگب و  تنم  منایعیـش  نم و  رب  ای  دناسر و  لتق  هب  يراوخ  هب  ارم  وا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  میامن  حلـص  رگا  سپ  دنراذگ ؛

(1) «. دیامن

تنم ناگدش و  دازآ  لسن  زا  نانیا  هک  نآ  لاح 

تـسد هب  يراوخ ، تلذ و  رد  ار  شیوخ  تما  دناوت  یم  ماما  مادک  دنتـسه و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدـج  ناریذـپ 
يارب ما ، هدرک  نم  هچ  نآ  دیناد  یمن  امـش  هک  سوسفا  « ؟ دنهد تبـسن  نینمؤملا  لذـم  ار  وا  تما ، دـنچ  ره  دـنیبب ، تسپ  ناگدازانز 

زا تسا  رتهب  منایعیش 
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نیمز يور  رب  هعیش  کی  متفریذپ ، یمن  ار  یلیمحت  حلـص  نیا  رابنارگ  جنر  نم  رگا   » (1) و «. ددرگ علاط  نآ  رب  دیشروخ  هک  هچ  نآ 
(2) «. دش یم  هتشک  هک  نآ  رگم  دنام ؛ یمن 

هدرک ناهنپ  ار  دوخ  ینمـشد  هنیک و  نطاب  شیوخ ، یتسود  رهاظ  تشپ  رد  هک  تعامج  نیا  هک  دـناد  یم  ادـخ  طـقف  راـگزور ! هآ ،
! دنک یم  تیافک  ار  نمشد  رکشل  رازه  نانیا ، نایم  زا  تسود  کی  دندرک ؟ هچ  نم  اب  دندوب ،

هک نیا  هن  رگم  دـنزاس ؛ حورجم  ار  شیوخ  نید  ناشتلاهج ، ياهرجنخ  اب  دـنیامن و  تراغ  ار  ملام  دـننک و  هلمح  ما  همیخ  هب  راذـگب 
؟ دندراذگ اهنت  ار  شیوخ  ماما  نانیا  تسا و  تماما  هب  نید  تیمامت 

هیلع قداـصربمایپ  هقداـص  ياـیؤر   » هک تسا  نآ  تقو  رگید  لاـح  دراپـسب ! گرگ  تسد  هب  ار  شیوـخ  نابـش  هـک  يا  هـلگ  رب  ياو 
هک دوش  يا  هکیرا  لماک ، ناسنا  تفالخ  یـسرک  ینعی  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربنم  .دبایب  ریبعت  یمامت ، هب  مالـسلا 

(3) !« دنور یم  نییاپ  الاب و  نآ  رب  ناگنیزوب 

هزاورد هب  ار  شیوخ  ات  دنتسه  یتصرف  یپ  رد  زین  شرکشل  ناگدناماو  دندنویپ و  یم  نمشد  هب  کی  هب  کی  شنارای  هک  يا  هدنامرف 
زج دنکب ؛ دناوت  یم  هچ  دنناسرب ، ماش  نیغورد  زاون  مشچ  ياه 

ار لطاب  تملظ  بش  ادخ ، نوخ  باکر  رد  ات  دیامن  هریخذ  حلص  مان  هب  میظع  یجنر  هانپ  رد  ار  شیوخ  ِصلخم  نارای  كدنا  هک  نآ 
تـسین زیاج  مشاب ، ماما  دـنوادخ  بناج  زا  نم  هاگره  : » هک تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  تعامج  نیا  اب  دـنیامن ؟ یهتنم  خرـس  یقفـش  هب 

یفخم نآ  تمکح  هجو  دنچ  ره  گنج ، هچ  حلص و  هچ  مهد ، یم  ماجنا  هک  يراک  ره  رد  دهد ؛ تبسن  تهافـس  هب  ارم  يأر  یـسک 
(4) «. دشاب

مرگرـس دوخ  درخ  یب  لقع  هناهلبا ، ياه  لالدتـسا  اب  شیوخ ، تیلهاج  رد  دنا و  هدیـسر  تقامح  تهافـس و  تیمامت  هب  دوخ  نانیا ،
ياه هداجـس  اب  دندرک و  لیمحت  مردپ  هب  ار  تیمکح  ریـشمش ، هزین و  رـس  روز  هب  هک  دنتـسه  یجراوخ  ناگدنامزاب  نانیا ، .دنا  هدش 

هنوراو هنامز  بیجع  دنتـسناد ! جراخ  قح  تیدوبع  هریاد  زا  ار  وا  تفریذپن ، مردـپ  نوچ  دـندومن و  هبوت  هب  راداو  ار  وا  ناش  هدیـسوپ 
! تسا يا 
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یـصلخم ناروای  رگا  مسق  ادـخ  هب   » هک دـخرچب  تیرثکا  رادـم  رب  لطاب  دـشاب و  اهنت  هراومه  قح  هک  تسا  نینچ  نیا  راگزور  مسر 
(1) «. مدرک یمن  حلص  هیواعم  اب  زگره  دندوبن ، گنرین  بیرف و  ماقم  رد  نم  اب  هک  متفای  یم 

قشع سومشلا  سمـش  رون  دوش ؟ نآ  یهایـس  تملظ و  قمع  رد  دیـشروخ  عولط  عنام  دناوت  یم  یـسک  رگم  اما  تسا ، ینالوط  بش 
.درک دهاوخ  نشور  ارم  حلص  رد  هتفهن  قیاقح  همه  دیبات و  دهاوخ  یناملظ  هریت  يایند  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

یجنپ هجیدخ  / دوبن يا  هراچ 

دوبن يا  هراچ 

تسین لح  هار  اهنت  هشیمه  گنج 

.دوبن مالسلا  هیلع  ردیح  زا  رتمک  شیوزاب  تردق  هنرگو ،

.دریگ تسد  هب  ریشمش  تسناوت  یم  تساوخ ؛ یم  رگا  تسناوت  یم 

.دوبن يا  هراچ  اّما 

! هنامز دیدرت  ِيراوید  راهچ  دوب و  مالسا 

! راگزور يایر  ياهرجنخ  دوب و  مالسا 

! نیبرهاظ مشچ  ْتشم  کی  دوب و  مالسا 

! قافن دنلب  ياهراوید  دوب و  مالسا 

! دیشیدنا يا  هراچ  دیاب 

! تسا كدنا  اه  هشیدنا  تعسو  زونه 

! تسا كدوک  هنامز  مهف  زونه  تسا ! تسس  اه  هدیقع  ِتشخ  ْتشخ  زونه 

! درادن صیخشت  تردق  خیرات  زونه 
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! تسا مالسلا  هیلع  یلع  صقن  بیع و  یب  رارکت  مالسلا ، هیلع  نسح  تسا و  نارود  ریشمش  نیرتزیت  راقفلاوذ ، هشیمه ، ات  هنرگو 

 ... اّما

.تسین لح  هار  اهنت  هشیمه  گنج 

.داد تاجن  ار  مالسا  دیاب 

.تشاد هاگن  فیرحت  زا  ار  نآرق  دیاب 

.درک ظفح  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هلاس  جنر 23  دیاب 

.دنایامن ار  كدف  مولظم  تقیقح  دیاب 

.دناسر تابثا  هب  ار  ریدغ  ّتیناّقح  دیاب 

! دیشیدنا يا  هراچ  دیاب 

تفر نادیم  هب  راو  یلع  مالسلا ، هیلع  نسح  راب  نیا  و 

.دیگنج ریبدت  راقفلاوذ  اب  مالسلا ، هیلع  نسح  راب  نیا  و 

.درک مایق  شزاس  نابز  اب  مالسلا ، هیلع  نسح  راب  نیا  و 

! درک شزاس  مالسلا  هیلع  نسح  دسیونب : خیرات  راذگب 

ربا ریز  هاگ  چـیه  هام  اّما  درک ! تعیب  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  هک  دـنک : هصالخ  هلمج  کی  رد  ار  شا  یمهفان  راگزور ، راذـگب 
.دنام یمن 

!« ما یناملسم  لیلد  نیمّود  يا  »

.تسشن دهاوخ  راب  هب  البرک  رد  ادرف  تتسایس ، زیت  ملق  تساروشاع و  خرس  مایق  تخرد  وت ، زبس  ریبدت  ِکچوک  لاهن 

! مایق دنناوخب : اه  مشچ  شزاس و  دنیوگب : اه  هژاو  راذگب 

! دشاب تعیب  نیا  هایسور  هشیمه ، ات  هّللا ) هنعل   ) هیواعم راذگب 
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ییاضر هدیمح  /؟ دینش دهاوخ  یسک  ار  تیادص 

 ...! شونب ار  رهز  نیا 

.تسا هدرک  مومسم  ار  خیرات  هک  تس  ینارکوش  هعرج  هعرج  نیا 

.نک دایرف  ِرتوبک  نارازه  هنایشآ  ار  تتوکس  ِناهد 

.تسا رثأتم  نآ  زا  خیرات  هک  تس  يا  هثداح  نتسبآ  نیمز  دهد و  یم  گنرین  يوب  كاخ ، .تسا  هتفرگ  روجدب  اوه 

دصق ماین ، رد  ياهرجنخ  دننیب ، یمن  یهایس  زج  يزیچ  نوسفا ، ياه  مشچ  نیا  تسا و  هدناود  هشیر  مدرم  نیا  مامت  نهذ  يور  بش 
.تسا ندش  تشم  هدامآ  ناشحلص  ياه  تسد  دنراد و  هلمح 

! رهش نیا  زا  هآ 

! هلیح مدرم  نیا  زا  هآ 

! دهد یم  هآ  نیرفن و  يوب  هک  خیرات  نیا  زا  هآ 

! محر یب  ياه  هیناث  نیا  زا  هآ 

.دنوش یم  هنیک  جامآ  هک  ییاه  هناورپ  لاب  يوب  گنتلد  ما ؛ هدماین  ياهزور  گنتلد 

.دنا خیرات  ِنادرمان  مدرم ، نیا 

.دنشک یم  سفن  یکیرات  رد  دننز و  یم  مدق  تاملظ  رد  هک  دنا  یهایس  دازمه  ياه  هیاس  مدرم ، نیا 

.دننز یم  رجنخ  تشپ  زا  یهایس  رد  و 

.دنا هدش  هدیشاپ  ورف  مه  زا  ياه  نوتس  مدرم ، نیا 

.دنخیرات هدروخ  هنایروم  روعش  مدرم ، نیا 

.دونش یمن  سک  چیه  ار  تیادص 

! ربب ورف  تیاهدرد  هاچ  رد  ار  ترس 
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.تسا تناردپ  ِدرد  اه  لاس  دهاش  هاچ ، نیا  تسوت ؛ ياهدرد  مهرم  اهنت  هاچ ، .نک  دایرف  ار  رهش  ییافو  یب 

.دروآ یم  الاب  نوخ  توکس ، اه  لاس  رجز  زا  هک  تس  یهاچ  هاچ ، نیا 

.دهد یم  تباذع  هک  تسوت  هدروخ  مخز  ِتوکس  يادص  حلص ، نیا 

.داد دهاوخ  رازآ  يدیماان  ار  تراظتنا  ياه  مشچ  درزآ و  دهاوخ  هنیک  ياهرجنخ  ار  تنامیپ  ياه  تسد 

! دچیپ یم  تدوجو  ناکرا  رد  هک  تس  يدرد  هچ  نیا 

! دنزیر یم  تماک  رد  هعرج  هعرج  هک  تس  ینارکوش  ماج  هچ  نیا 

؟ دینش دهاوخ  یسک  ار  تیادص 
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  تلحر 

هراشا

هبنشراهچ

دادرخ 1382  14

یناثلا 1423 عیبر   3

Jun. 4  . 2003

یقتم یقت  / مینک یم  دایرف  همزمز ، هب  ار  وت  کنیا 

(1) مینک یم  دایرف  همزمز ، هب  ار  وت  کنیا 

! دنا هدنام  دنلبرس  هچ  تندید  يارب  یناتساب  ياهرواب  جرب و  يدش و  هیاسمه  ام  اب  هک  يدوب  يا  هیاس  نیرتدنلب  وت 

.دشک یم  هلعش  ناماه  هنیس  رد  مه  زونه  تندیشون  ِشطع  يدیراب و  ورف  ناماه  لد  هتفت  ریوک  رب  دنت  یناراب  لثم  دنچ ، کی 

تمظع هب  زگره  میدید ، یمن  ار  وت  رگا 

ياه سونایقا 

.میدروآ یمن  نامیا  تسد ، زا  رود  هراتس  رپ  ياه  ناشکهک  لحاس و  یب 

یم یعادـت  ار  یتشهب  ِزاب  هشیمه  ياه  هرفـس  تیاهدـنخبل ، تخاس و  یم  ینتـشاد  تسود  ار  ناماهزور  اـه و  بش  تهاـگن ، ِنشور 
.درک

! يدناشک یم  ادخ  هلبق  ات  ار  ام  هلبق  يدیشک و  یم  تماق  دنمهوکش  هچ 

ناماه لد  هتـسب  رد  ياه  هناخلگ  رد  ار  گرزب  یبوشآ  یتفر و  هدماین  هک  هاگ  نآ  دننیمز ؛ هدنام  ولگ  رب  ياه  ضغب  دـنلب ، ياه  هوک 
.يدز نماد 
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نایم هشیمه  ار  ام  تایح  ياه  لصف  هک  ییاه  میوقت  رواب  رد  ناشیرپ ؛ ياه  سوباک  هب  تنتفر  تسناـم و  یم  اـیور  هب  ردـقچ  تندوب 
.دنا هدز  مقر  سوباک  ایور و 

.دنوش یم  هلاچم  جیگ  ياهداب  تسد  رد  نامداش ، ِياه  كدصاق  دنریگ و  یم  هودنا  گنر  اه  هنارت  وت  یب 

.دننام یم  ورف  اه  هداج  ِماهبا  ِهِم  رد  نانچمه  دیدپان ، ياهدصقم  دور و  یم  داب  هب  ناش  ییایرد  ِدیما  ناهج ، ياهدور  وت  یب 

ِمد زا  نامدوجو  درس  هراّیس  مینامب و  نادرگرس  تریح  ياه  هار  هروک  رد  تهاگن ، غارچ  یب  دولآ ، هِم  نرق  نیا  رد  دنسپم  ام  رب  سپ 
! دنامب یلاخ  تا  ییاحیسم  ِمرگ 

* * *

.دنزیخ یم  رب  صقر  هب  نامادص  ياه  ماگ  ریز  رد  تاملک ، زا  یشرفگنس  مینک و  یم  دایرف  همزمز  هب  ار  وت  کنیا 

هب رهش  يور  رس و  رب  تنابرهم ، ياهدنخبل  دنور و  یم  الاب  اه  ماب  لوک  رس و  زا  هلهله  هب  گنتلد ، ياه  هچوک  یشک و  یم  تماق  وت 
.دراب یم  ورف  يراهب  ناراب  تفاطل 

.دوش یم  زاغآ  وت  اب  هزات  يراهب  دننک و  یم  ماحدزا  اه  هخاش  رب  ناکشجنگ  دوش ، یم  رپ  تهاگن  نامک  نیگنر  زا  نامسآ  رگید  راب 

ینامزدمحم داوج  / یناراب مشچ 

.مدز تمطالت  رپ  نامشچ  يایرد  هب  لد  مدید و  تیاه  بل  هبیتک  رب  ار  مّسبت  زا  يا  هناخ  راگن 

ار ما  یناشیپ  تنانخـس ، یمرگ  یهاوخب ، ار  شتـسار  .دوب  هتفکـش  هزات  مساسحا  ياه  لگ  دوب و  راهب  مدش ، انـشآ  وت  اب  هک  زور  نآ 
.دیشک یم  رپ  ملد  هدنرپ ، هدنرپ  دیوارت ، یم  تنابل  زا  هک  يا  هملک  ره  اب  دوب و  هدرک  ناتسبات  ِرهظ 

زور ره  هک  وت ، هینیـسح  ِداعبا  نامه  هب  تسا  يا  هینیـسح  نم  ِلد  .دـنمهف  یم  بوخ  ار  میاه  فرح  ناراـمج  یلگ  هاـک  ياـه  هچوک 
يراد و یم  ناـیب  ار  یمهم  نانخـس  تدـحو ، تیمها  رد  لُـگ ، زا  يربنم  رب  وت  دـنوش ؛ یم  عمج  نآ  رد  مساـسحا  فلتخم  ياهرـشق 

.دوش یم  شخپ  جارعم  هکبش  زا  بش  ره  وت  ِتانایب  ِحورشم 

؟ تسا ناور  نامز  سالک  رد  تدمح  هروس  ِریسفت  تساه  لاس  هک  دوب  همشچ  مادک  ِراشرس  وت ، شناد 
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لد ِشرورپ  رد  مظن  قیاقش و  ياوقت  هب  ار  اه  نآ  وت  دنیآ و  یم  مه  درگ  تقالخا  ِسرد  هیضیف  رد  هبنـشراهچ ، ِنایجیـسب  دنیوگ  یم 
.دنا يدادرخ  هدزناپ  زونه  هیضیف ، ِزبس  ياه  یشاک  میوگ ؛ یمن  نم  ار  نیا  .ینک  یم  شرافس  قشاع  ياه 

.دنشک یم  لامتسد  گربلگ  منبش و  اب  ار  تدرز  ِنیلعن  حبص ، هب  حبص  اه ، هتشرف  دننز و  یم  هسوب  تیاپ  هب  رثوک  ياه  یهام  الاح 

هچقاـط يور  ار  تساـیر  تبیه  هک  مدوب  هدـید  تسا و  زبـس  مه  اـه  ناتـسمز  تا ، هناـخ  هچغاـب  هک  مدوب  هدرک  ساـسحا  ار  نیا  نم 
.يدرک ییاریذپ  تصالخا  ِنانامهیم  ِّریحت  زا  یتخیر و  مزمز  روامس  زا  قوش  ِياچ  ینیس  کی  دروخب و  كاخ  ات  یتشاذگ 

ینارامج و زا  ادـج  وت  هک  سوسفا ! اما  دـتفا  یم  اه  هژاو  رـس  زا  هـالک  تمـسیونب ، مهاوخ  یم  یتقو  مه  زونه  هک  یعفترم  ناـنچ  وت 
! یناراب هشیمه  ام  ِياه  مشچ 

ییاباب اضر  / دوعوم هدعو 

.تسا ینیمخ  ناتسراک  زا  يا  هّمش  نداد ، هدعو  ار  دوعوم 

دنشوج یم  ین  گنهآ  اب  اه  مُخ  وا ، تولخ  رد  هک  تسا  یمان  ینیمخ ،» »

همحر ینیمخ  .تشاد  هگن  بات  بت و  رد  ار  قشاع  هتـسویپ  دـماین و  نوریب  نآ  هدرپ  زا  قوشعم ، چـیه  هک  تسا  يدرت  زار  ینیمخ ،» »
.تسا اه  هحیار  گنرد  یب  دورس  تسا ؛ اه  هفطاع  زبس  مان  هللا 

.تسوب گنر و  یب  وت ، یب  ناهج 

هعرزم نیا  وت  یب 

تسا هتسخ  ِتشد  رد  هراوآ  گرگ  کی  باوخ 

.تسوب گنر و  یب  وت ، یب  ناهج 

، یتفر وت  یتقو 

نم يوب  نم ، گنر 

دش يرتسکاخ  ود  ره 
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.تسا هتخیگنا  بآ  تفاطل  هب  يدرگ  هک  تسا  یهاگرید  اه ، هفطاع  تشد  رد  وت  روضح  لاجم 

.يدوب انم  هکم و  هرابود  تثعب  وت 

يارب يا  هشوگ  ریوک ، ياه  هنیزبس  هلصوح  رد  ایآ  دوب ؛ هدرک  شومارف  ام  ناتـسبیرغ  رد  ار  دوخ  تبرغ  يدنچ  ربمغیپ ، رهـش  هنیدم ،
؟ دش یمن  ادیپ  وت 

.یتفرگ دوخ  تشگنا  ود  نایم  رد  ار  ام  ِنامز  زا  يا  هراپ 

ياه بل  رب  ینتـشگزاب ، هدرک  رفـس  نآ  مان  .دز  یم  دنخبل  وت  ياه  هدعو  ِباق  رد  ام  دوعوم  يدیتسرپ و  یم  وت  هک  دوب  نآ  ام  دوبعم 
.تسا هتفای  ماد  هناد و  رازه  نایم  ار  دوخ  نایشآ  هک  دنام  یم  ار  یغرم  وت ،

.تشادن وت  مشچ  قرب  یمرگ  هب  یغورف  ام ، راظتنا  هناخ 

شیوخ ياه  ییاهنت  رگشزاون  ار  یتسد  چیه  رگید  دنا و  هتشاذگ  ردق  بایـسآ  گنـس  رب  رـس  وت ، ناماد  زا  دعب  گنتلد ، ياه  هعمج 
.دننیب یمن 

.دراد هرطاخ  نامسآ  نامسآ  وت ، ياه  بل  هب  رفس  زا  قارف ، هبدن  رطس  رطس 

هار هب  ار  شیاهزابرس  وت  یتقو  درک ؛ یم  تام  ار  تبیغ  يامرس  دوعوم ، روضح  يامرگ 

.یتشارفا یم  راظتنا  قریب  نیمز ، رب  یتخادنا و  یم 

هچ يدنادرگ و  یم  رب  وا  يوس  هب  دـیزغل ، یم  وت  يوس  هب  یهاگن  هک  هاگره  .دوب  ناراب  ياه  فرح  نیرخآ  هراجا  وت  هناخ  ماما ! يا 
! میدیشون یم  وت  يامیس  رد  ار  وا  يادص  ام  هک  ییاه  بش 

.دیعلب یم  ار  نامسآ  وت ، هاگن 

.مدیلاب یم  دوخ  یمیتی  هب  نم  تفر ، یم  الاب  وت  شزاون  تسد  یتقو 

هب ار  يا  هماگنه  چـیه  .دیـشک  وت  هاـگن  هیـشاح  رد  دـیاب  ار  یطخ  هچ  هک  هاـگ  نآ  متـسناد  یم  دوب ! هدـیرفآ  شاـقن  ارم  ادـخ  شاـک 
یقاب قوشعم ، زج  هچ  ره   » هک یتخورفارب  نانچ  دوب ، هدناشوپ  یـشوماخ  درـس  رتسکاخ  هک  ار  یـشتآ  .میدیدن  وت  هاگن  يدنمهوکش 

« .تخوس هلمج 
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ار یلد  چـیه  تسا ، هتـسب  داش  ياه  يدـیپس  همه  رب  ار  ناشمـشچ  هایـس ، لوپ  هک  ییاه  کلق  نامه  ناهاوخدـب ، نهذ  ياه  همـشرک 
! میا هدنام  اهنت  هچ  اهتنا ، یب  ترتف  نیا  رد  میدوب ، وت  مایپ  طبهم  هک  ام  دنک و  یلاخ  دای  زا  تسناوتن 

.تسین ناهج ، ندوب  یلاخ  همه  نیا  زا  يریسفت  يا ، هفسلف  چیه  رد 

؟ دوزرفارب ناروابان  ياپ  شیپ  تسناوت  یغارچ  نافرع ، مادک 

؟ میروآ صقر  هب  اپ  تسد و  ندرگ ، رس و  یب  میشک و  نت  راب  ناج ، لد و  یب  ام  هک  تسا  یقطنم  ایآ 

هک مییام  زورما ، .درک  یم  ناساره  زین  ار  بش  همین  ياـه  کـتخب  ندوب ، وت  یب  هشیدـنا  هک  يدوب  هدرک  رپ  دوخ  زا  ناـنچ  ار  ناـهج 
.میراشرس وت  دایزا 

: دنأوت هّرمزور  ساسحا  نیرتمک  نارکاچ  ام ، هدنخ  هیرگ و  میتخومآ و  وت  هاگ  هدعو  رد  ار  دوعوم  سرد  ام 

تسا رتزیخرحس  رحس ، زا  وت  نامشچ 

تسا رتزیوالد  وت  مالک  تسیچ ؟ ین 

تفکش زین  ام  هچنغ  وت ، هدنخ  اب 

تسا رتزین  ام  هدید  وت ، هیرگ  زا 

یقتم یقت  یمیتی / درد 

(1) یمیتی درد 

كدوک زونه  تیرـشب  میوگب ، راکـشآ  راذگب  .تسا  هتفر  شوه  زا  گرتس ، یتبرغ  ساسحا  مطالت  رد  هک  تسا  یمیتی  وت  یب  هنامز 
نارک یب  رب  شـساسحا  لاب  هک  ارچ  تسین ؛ تمالم  روصق  نیا  رد  ار  وا  تسا ؛ زجاع  وت  فرگـش  تعـسو  كرد  زا  هک  تسا  يدرخ 

.درادن هطاحا 
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تشارفارب و مغ  هوک  نارازه  تفوک ، رـس  هب  تسد  نارازه  دـش ، هقرغ  کشا  رد  هدـید  نارازه  دیـشاپ ، مه  زا  لد  نارازه  یتفر و  وت 
.داتسیا ازع  هب  وت  تبرغ  رابغ  رد  قریب  رازه 

.تسا دمآ  تفر و  رد  نامیاه  گریوم  رد  باهتلا  دنز و  یم  هسرپ  یناشیرپ  ياه  هچوک  رد  وت  یب  قشع ، میوگب ! هناقشاع  راذگب 

هلهله وت  دورو  تنمیم  هب  نادیهـش  دـیدنخ ، دـش و  لدـب  یناتـسلگ  هب  ام  هیرگ  شراب  اب  ارهز  تشهب  میدرپس ، تیدـبا  هب  ار  وت  یتقو 
.دش ینامسآ  نیمز ، دندرک و 

ار ام  تهج  شش  زا  هثداح  ناشفشتآ  هک  هاگ  نآ  زین ؛ ار  تناتسد  زازتها  رادم و  غیرد  ام  زا  ار  تنامـشچ  غارچلچ  درم ! ینامـسآ  يا 
.دنک باریس  ار  هنشت  ياه  لگ  دیایب و  یسک  هک  دنا  هتخود  مشچ  راظتنا  ياه  قفا  هب  دیهش ، ناکدوک  دنک و  یم  هطاحا 

یبیط دیهان  / هام هاگن 

.تشاد میهاوخ  ار  ینیمخ  دوخ ، هاگن  رد  دنک ، روهظ  ادخ  تسد  نیرتزبس  یتقو  ات  میتفگ : یم 

شا ییالط  ياهوترپ  دیشروخ ، یتقو  ات  میتفگ : یم 

.دید میهاوخن  ینیمخ  یب  ار  نارامج  تفای ، ناوت  یم  ار  ایرد  ّدر  هک  ینامز  ات  دشاپ و  یم  نامرهش  ياه  هچوک  رب  ار 

!؟ تشاد وا  نوچ  يدیراورم  فدص ، مادک  نارامج ! يآ 

يدـمحم ياه  لگ  غاب  زا  رگید  یلگ  هب  دـیما  مشچ  میزوس و  یم  ایقاقا »  » قارف رد  تیـالو ، ناتـسغاب  نیا  رد  زورما  اـم  ناراـمج ! هآ 
.مینک یم  ادتقا  تما  وت و   (1)« نیما  » هب ار  قشع  زامن  میا و  هتخود 

ار نامدوجو  يافرژ  نآ ، شبات  دـبات و  یم  ینیمخ » ماما  هینیـسح   » قفا زا  هک  یهاـم  تسا ؛ هتخود  هاـم »  » هاـگن هب  اـم  نامـشچ  يرآ !
.دزاس یم  نشور 

یم تشم  ینیمخ  تیـالو  اـب  هک  ییاـه  تسد  تسا ؛ هاـم »  » ِرهم ِدـنخبل  ناـبزیم  زورما  تسکـش ، دیـشروخ »  » غاد رد  هک  ییاـه  بلق 
.دنتسه اهراعش  نیرتایوگ  رعش و  نیرتابیز  رگدایرف  زورما  دندش ،
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.هسوب اه  یبوخ  تسد  رب  دننز و  دایرف  متس  رس  رب  هک  دنا  هتخومآ  ینیمخ  زومآ  سرد  بتکم  رد  هدش ، هرگ  ياه  تشم  نیا 

رس رب  میراد  دایرف  هچ  ره   » کنیا میتخومآ ؛ مهاب  ار  توکـس  دایرف و  بتکم ، نیا  رد  ام  دوب و  ینیمخ  ام  ضارتعا  قشع و  راگزومآ 
هاگن رد  هک  يزور  نامدای  رد  ات  مینک  یم  راثن  اـه  ینیطـسلف  مولظم  ياـه  تسد  رب  میراد  راـثیا  قشع و  هچ  ره  و  مینز » یم  اـکیرمآ 

.مینک دوخ  ِنآ  زا  ار  شتیاضر  دنخبل  ار و  شکاپ  دنلب و  حور  مسبت  میدیشک ، رپ  میدیلاب و  دوخ  ماما 

ینامزدمحم داوج  / تبالص ياسوم 

.یتفر الاب  خیرات  ناکلپ  زا  نامارخ  تسد ، رد  غارچ  ماگنه ، بش 

تا یناشیپ 

.داد یم  دیون  ار  تلادع  ِمد  هدیپس 

نیچ تا  یناشیپ  هک  يراب  نیلوا  تسه  مدای 

ياوه ناراب ، نازاس  هسامح  زا  رگید  يدرم  تفایرد  نامسآ  هک  دوب  زور  نآ  داد ؛ خر  دادرخ ، هدزناپ  ِنافوت  هک  دوب  ینامز  تشادرب ،
.درک دهاوخ  هزات  ار  تیرشب 

.تفرگ دهاوخ  ار  قیاقش  هتخیر  قحان  هب  نوخ  ِماقتنا  ناگدازآ ، ِرابت  زا  يورس  هک  دنتفایرد  اه  غاب  زور ، نآ 

.يدرک زاغآ  ار  ندیشورخ  وت  و 

.دش بالقنا  يرجه  خیرات  يانبم  برغ ، هب  وت  ترجه  يدرک و  ترجه  برغ  هب  تنویراوح ، هارمه  هک  دوب  زورید  نیمه  راگنا 

! یتشگزاب نطو  هب  ابیز  هچ  و 

.دزیر ورف  تتبیه  زا  امیپاوه  ناکلپ  دوب  کیدزن  يدمآ ، یم  دورف  هک  یتقو 

مزع زور ، نآ  .دش  وت  روضح  ناراب  هفوکـش  ناتخرد ، هک  تشذـگن  يدـنچ  داد و  یم  یگزات  يوب  زیچ  همه  يدـمآ ، نطو  هب  یتقو 
.دیشک هرعن  منهج  رعق  زا  دورمن ، هک  دز  اه  تب  هراورآ  رب  ربت  اب  نانچ  وت ،
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، زادـنا رب  ناینب  ياه  نافوت  رد  هک  دوب  وت  ربص  تشاد و  او  نوعرف » رب  گرم   » راعـش هب  ار  اه  جوم  دز ، لین  رگج  هب  یتقو  وت  ِتبالص 
.درواین وربا  هب  مخ 

.دنیوگ یم  کّیبل  ار  وت  هک  دوب  هاوگ  ناش  یکاخ  ياه  سابل  تشپ  دیوارت و  یم  بیس  شوخ  رطع  وت ، ِنایجیسب  هاگن  زا  هشیمه 

.تا هشیمه  ِماظن  هدایپ  صولخ ، ياه  هزبس  دندوب و  وت  کیبل  ِناگداپ  نافرع ، ياه  تشد 

؟ دوب وت  ِقشع  هچغاب  رد  ندییور  ِیجیسب  یهایگ  ره  هک  یتقو  یتشاد ، ندوب  یجیسب  يوزرآ  هنوگچ 

.يدمآ یم  هنحص  هب  يدش و  یم  ینویلیم  تسیب  یشترا  دوخ ، دوب ، نایم  رد  تبالقنا  ياپ  هک  هاگ  نآ 

.تساه نیلاب  ْتشخ  ِنآ  زا  بالقنا  یتفگ  یم  یتشاد و  ناگنهرب  اپ  هغدغد  هشیمه  رمع ، هزور  ود  رد  هک  مراد  دای  هب 

.دروآ یم  ورف  میلست  رس  وت  تضهن  ربارب  رد  دنک و  یم  دای  مسق  وت  هب  خیرات  زونه 

.منیچ یم  تبحم  لگ  تمسبت  غاب  زا  منک و  یم  سح  دوخ  رس  رب  ار  وت  ِشزاون  ِتسد  زونه 

یمرخ هفطاع  / عادو

 ... نابرهم رابکبس و  مارآ و  يدمآ ، هک  زور  نآ  هیبش  تسرد 

اب نمهب 57  رد  ار  يزوریپ  توالح  تشذگ ، دادرخ 42  تخس  ياهزور  زا  درک ؛ رورم  ار  خیرات  همه  دش  یم  تفرژ  ياه  مشچ  رد 
ياه هناش  نیا  رب  ار  تقارف  نیگنس  راب  دز و  هقلح  تنینزان  دوجو  عمـش  درگ  راو  هناورپ  زیگنا 68  مغ  دادرخ  رد  دیمهف و  ناج  قمع 

.درک تمسق  رهش  یمخز 

 ... هدنام ولگ  رد  ياه  ضغب  یناراب ، ياه  مشچ  شوپ ، هیس  ياه  هدرپ  اهزور ، نآ  باهتلا 

هب یسایس  تالداعم  مسلط  تسکـش و  مه  رد  ار  امـش  یتاغیلبت  ياه  مسیا  یلاشوپ  تهبا  هک  تسا  ینافوت  درم ، نیا  نک ! اشامت  ایند ،
.تخیر مه  رد  یهاگن  مین  اب  ار  نات  هناتسود  رشب  رهاظ 

.تسا هراپ  هراپ  ياه  هنیس  هتخوس و  ياه  بلق  درم ، نیا  ییاورنامرف  خاک 

! نیشنب هراظن  هب  ایند 
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رـشحم زا  هک  تسا  یبان  قشع  نامجرت  اه ، کشا  تسا و  هتـسشن  مدرم  نیا  ناـج  حور و  قمع  رد  درک ، اـپ  هب  وا  هک  یبـالقنا  ناـینب 
.دریگ یم  همشچرس  شنامشچ 

!؟ يروآ یم  رطاخ  هب  ار  تیعمج  نیا  .نک  رورم  ار  تتارطاخ  رتفد  ارهز ! تشهب 

نمهب 57 هیبش 12  تسرد 

مادقا ینارماک  دمحم  / یلصم نابیرغ  ماش 

! ماما

، تیابع ياه  بش  هشیمه ، .نام  ییاـیرد  ياـه  لد  هناوتـشپ  وت ، غیرد  یب  ياـه  مّسبت  دوب و  اـم  يادرف  شخبدـیما  تا ، هناردـپ  هاـگن 
.دز یم  تا  هدروخلاس  ياه  مخز  نوگلگ  يدیپس  رب  هسوب  باتفآ ، مدحبص ، دوب و  هراتس  زا  یناراب  ِسیخ 

مامت ار  وت  مشچ  ریخ  هب  حبـص  دندناسر و  یم  ینابرهم  تیمیمـص و  ِطاقن  ِنیرترود  ات  یقرـش ، ِياه  هرجنپ  ِناگدنرپ  ار  تیاه  مالس 
.دندرپس یم  رطاخ  هب  اه  باق 

.دوب دور  زا  رت  ناور  تدنلب  عبط  تشاد و  راهب  رد  هشیر  تا ، هشیدنا 

.دندش یم  زبس  وت  رکفت  زرط  اب  ناتخرد 

.دوب ینامسآ  یبآ  تسدکی ، تشادن ؛ يدنلب  یتسپ و  تا ، هناردپ  هاگن 

مجح مامت  .يدوشگ  یم  اه  هنیآ  يور  هب  ور  ار  وت  ردوت  ِياه  هرجنپ  يدز و  یم  راـنک  ار  اـه  یهایـس  يداد ، یم  ناـکت  تسد  یتقو 
.دش یم  هصالخ  وت  نشور  هاگن  رد  ینابرهم 

رب رد  ار  ناسنا  ِنوگاـنوگ  ياـه  فیط  یگدـنز ، روشنم  رد  ملظ  دـنارتسگ و  یم  هشیر  نیمز  نهذ  ِياـج  ياـج  رد  لـهج ، هک  یتقو 
هـسامح یگدازآ و  ِتیاـهن  اـت  ار  اـه  لد  درک و  یم  دوخ  ییاـبیز  هبذـج  ریـسا  ار  اـه  لد  هک  دوب  وت  زیگناروش  ماـن  اـهنت  دوب ، هتفرگ 

.دومن یم  یهارمه 

زا يداد  ناکت  یتسد  دـندروخ ، یم  رب  هودـنا  تسب  نب  هب  اه  ساسحا  دـندش و  یم  هتـسب  ياه  هرجنپ  هب  یهتنم  اه  مشچ  ماـمت  یتقو 
.يدیشخب اه  هنوپ  اه و  هدنرپ  هب  ار  شیوخ » تسد  روآراهب  غاب   » ابیز هچ  و  هفطاع ، زا  رپ  ییاه  تسد  اب  هلصاف ؛ تسد  رود 
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هلال تشگزاب و  یب  ياهزاورپ  راثیا ، هسامح و  ياهزور  راگدای  دوب ؛ قشاع  ياه  خرس  هنیس  ِزبس  ياه  لاس  روآدای  تا ، هناردپ  هاگن 
.راشبآ هنارت و  ياهزور  تشد ؛ ياج  ياج  رد  هتخوس  ياه 

يراج اهدور  مامت  رد  هک  تسوت  ياه  هنارت  ِنشور  هجهل  دـنزو و  یم  وت  مالک  رطع  اب  اه ، ناذا  اه ، لُگ  هرانم  زا  مدحبـص  ره  زونه ،
.تسا

.تفرگ هزادنا  یب  ِتعسو  ینامسآ ، یبآ  وت ، عیسو  ياه  مشچ  رد  تفای و  هزات  ناج  دایرف ، وت ، مرگ  هنیس  رد 

رد رورغ  زا  یهوک  يدوب و  ینابرهم  هوکش  وت 

ناـمیاه هناـخ  مشچ  رد  ار  دـیما  غورف  نیـسپاو  یتسب ، رفـس  راـب  هک  یبش  .داـتفا  یم  كاـخ  هب  وت  ياـه  مشچ  جـیار  تیمیمـص  ربارب 
.یتشاذگ ورف  فرگش ، یتهب  رد  ار  شیوخ  نارای  يدومن و  شوماخ 

.اه کشا  نوزوم  صقر  اب  اه ، گنر  ِشمارآ  قمع  ات  یتفر ؛ یم  وت 

.اه نسوس  نابز  زا  رتزبس  يراتفگ  اهربونص و  زا  رتزبس  يراتفر  نشور ، دیپس  زا  رتزبس  يرادنپ  اب  یتفر ؛ یم 

.مینکن رواب  زگره  ار  تندوبن  ات  يدرب ، شیوخ  اب  ار  اهرواب  مامت  یتفر ، یم  هک  یبش 

اب هنوگچ  هک  رگنب  ار  شوخ  ناقشاع  .دنیرگ  یم  تندماین  هب  ور  یتعسو  رد  هتسکش ، لد  هتـسخ و  هک  رگنب  ار  شیوخ  نارای  نونکا 
.دنوش یم  تا  یشگیمه  تشهب  مزاع  هدایپ  ياپ 

! دنوش یم  قحلم  وت  هب  رارق  یب  هچ  هک  نیبب  ار  شیوخ  نارای 

! دش یم  اپ  هب  اه  لد  رد  نافوت  تیاه ، تسد  هراشا  اب  دنتفرگ و  یم  مارآ  اه  لد  وت ، یبارحم  ناوربا  هراشا  اب  هک  اهزور  هچ 

رد نوخ  تسین  ینیمخ  یب  ، » ياهزور ماما »! يا  ینیمخ   » ياهزور هراتس ، هراشا و  ِياهزور  ندوب ، وت  اب  زبس  ياهزور  ریخ ! هب  شدای 
ییاهزور دنتـسیز ، وت  یب  هنابیرغ  تنارای ، هک  ییاهزور  دوب ؛ ییاهزور  هچ  دهد .» مداهج  مکح  ینیمخ ، رگا  ياو   » ياهزور مرکیپ »

میتسیاب و ام  هک  دش  نآ  ریدقت  اما  دـنروایب ، دولآرابغ ، راظتنا  ِسنج  زا  ییاه  تسد  زارف  رب  ار  تنادـنزرف  ات  يداتـسیارظتنم  وت  هک  ار 
ییاهنت تبرغ و  رد  دـننک و  هقردـب  نامـسآ  هطقن  نیرخآ  ات  شیاـین ، زاـین و  رون و  سنج  زا  ییاـه  تسد  زارف  رب  ار  وت  وت ، نادـنزرف 

.دنراذگب اشامت  هب  ار  شیوخ  ییالبرک  نابیرغ  ماش  هودنا  یّلصم ،
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یتیاده نیسح  / تسا رهز  ربخ ،

! ار هرجنپ  نآ  و  دنبب ، ار  ادص  نآ 

.تشُک دهاوخ  ارم  ربخ  تسا ؛ رهز  ربخ 

؟ دیرگ یم  نوخ  نامسآ ، هتخیر  ورف  هشوگ  نآ  رد  راوگوس  هدنرپ  مادک 

.مسانش یم  ار  كاچ  كاچ  نابیرگ  نیمه  شیوخ  زا  نم  مردب ؛ ار  میاه  هماج  شیاپ ، هب  اپ  مهاوخ  یم 

.تسا دیدش  ما  ییاهنت 

! هایس يا  موهوم ، حبص  يا  رادرب ، مرس  زا  تسد 

؟ منک رواب  هنوگچ  ار  ناریو  ياوه  نیا 

تسا هدز  تاوامس  مشچ  هساک  رد  گنچ  یسک  هچ  هودنا ! هودنا ،

.تشُک دهاوخ  ارم  ربخ  تسا ؛ رهز  ربخ 

.مزوس یم  شیوخ  دولآ  كاخ  رازم  رب  راگنا  ندینشن ؟ يارب  يا  هشوگ  تساجک 

« تفر ماما  »

.تفات دهاوخن  رب  یکبل  ین  چیه  نیشتآ  يال  يال  ار  هلیبق  هتفشآ  باوخ 

.مهَج یم  میاه  مشچ  زا  راو  هراّوف 

.مورب الاب  متوکس  نابدرن  زا  رگا  تسایرد ، میاپ  ریز 

« تفر ماما  »

.مباتشب نامز  لثم  دیاب 

.تس یتمایق  اعطق  حبص ، هناوید  ياه  همانزور  زا  رتوس  نآ 

.تشک دهاوخ  ارم  ربخ  تسا ؛ رهز  ربخ 

 ... میولگ رد  هک  یضغب  لثم  مدنام  نم  و  تفر -  یم  رهش  نابل  زا  هک  يدنخبل  لثم  تفر ؛» ماما  »
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.دنمهف یمن  نم  ياه  مشچ  ار  هزات  طخ  نیا 

.تشُک دهاوخ  ارم  ربخ  تسا ؛ رهز  ربخ  .ار  ادص  نآ  و  مدنبب ؛ ار  هرجنپ  نآ  دیاب 

یب ياه  هجنکـش  نیا  زونه ،...  اـت  ياـه  جـنر  نیا  دـنهاوخ  یم  هچ  نم  زا  اـّما  دَرد ، یم  ار  ما  ینازخ  یلاوح  هآ ، کـی  لـثم  تسرد 
؟...  نامگ

.دننک یم  فاوط  ار  مکیرات  نابیرگ  هناقشاع  تاملک ،

.ما هتخیوآ  روطس  راوید  هب  ار  ینایرگ 

.دراشف یم  ار  میولگ  هشیمه  دادرخ 

 ...! ادص نآ  هرجنپ و  نآ  و  ار ؛ دادرخ  دنبب  .تسا  ینابرهمان  هملک  دادرخ 

! دنبن ار  ادص  نآ  هن !

.تشُک دهاوخ  ارم  ربخ  تسا ؛ رهز  ربخ 

ییاضر هدیمح  / دادرخ مغ ...  زاغآ 

! نزب ار  هنایزات  نیرخآ 

.دنرادن تمواقم  ناوت  هدش ، درخ  ياه  هناش  نیا 

.دنریم یمن  دنکشخ ، یمن  دنرادن ، نداتسیا  ناوت  موتحم ، ياه  مشچ  زا  يراج  نایرج  نیا 

! دوش سبح  ما  هنیس  رد  سفن  هشیمه ، ات  هک  دنامب ؛ هتسب  میاه  مشچ  هشیمه ، ات  هک  مکحم ، ردق  نآ  نزب ؛ ار  هنایزات  نیرخآ 

! دوشن مامت  روجید  بش  نیا  راذگب 

! دنامب شوماخ  هشیمه  نکاس ، یقیاقد  يور  تعاس ، راذگب 

.دهد یم  ازع  يوب  حبص ، نیا  تس ، یهایس  زاغآرس  حبص ، نیا  نکن ! زاب  ار  میاه  مشچ 

! نکن رادیب  باوخ  زا  ارم 

! زیرن مماک  رد  هعرج  هعرج  ار  ماج  نیا 

هرامش 49 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:87

هرامش 49 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


! دهنن لاوز  هب  ور  میاپرید  يایور  راذگب  تسا ، خلت  ّتیعقاو 

؟ تسا هثداح  مادک  نیشنرتسکاخ  رهش ،

؟ تسا یمظع  تبیصم  مادک  شوپ  هایس  رهش ،

! سرپن نم  زا 

.میاشگب توکس  هب  ناهد  ات  سرپن ، نم  زا 

.دشاب هتشادن  ینایاپ  بش ، نیا  مهاوخ  یم 

.درک دهاوخن  عولط  ینشور  هب  هاگ  چیه  سپ  نیا  زا  دیشروخ ،

؟ مبوکب هتخیرن  راوید  مادک  رب  ار  مرس 

؟ دزوس یم  هآ  شتآ  رد  هتشرف  مادک  ياه  لاب  دیآ ؛ یم  جورع  يوب 

؟ دنا هدیرب  رس  ار  دیشروخ  تانئاک ، ياجک 

نیرخآ دچیپ ؟ یم  ازع  دور  دور  رد  دور ، مادک  ياه  هیوم  دیآ و  یم  وس  مادک  زا  ازع  لبط  يادص 

! نزب ار  هنایزات 

.تسا تفگش  یمغ  زاغآ  زور ، نیا  موش ؛ لح  یهایس  توکس و  رد  راذگب 

یجنپ هجیدخ  هّللا / حور  یلاخ  ياج 

! تسا هتفرگ  رهش  ردقچ 

! دننیگمغ اه  هچوک  ردقچ 

! دراب یم  مغ  راوید  رد و  زا 

تسا روآ  لالم  اه ، هظحل  دنک  روبع 

؟ راشرس راظتنا  زا  همه  اه  هاگن  دنا و  یناراب  همه  اه  مشچ  هک  تسا  هدیشاپ  اه  بلق  هب  ار  هودنا  نزح و  ناراب  هعجاف ، مادک  تسد 

زاین معط  اه  نخس  دنهد و  یم  سامتلا  يوب  اه  تسد 
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تسین داش  يا  هدنرپ  چیه  زاوآ 
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تسا هدرک  بت  گرزب ، یغاد  زا  نیمز 

دزوس یم  كاخ 

.دشاپ یم  ایند  هب  ار  شا  هتخوس  رگج  ياه  هراپ  دیشروخ ، تسا و  هتفرگ  لغب  رد  ار  باتفآ  كاخ ،

 ... تسا راوگوس  دراد ؛ مغ  يوناز  هب  رس  ناهج 

؟ تسیک ناتیناشیرپ  هدیصق  نومضم  اه ! مدآ  يآ 

؟ دشک یم  هنابز  زوس ، ناوختسا  هودنا  مادک  شتآ  زا  ناتیاه ، هلان 

؟ دشخب یم  روش  هک  تسیک  نارجه  ار ، ناتیاه  هّجض  زوس  ناهج  نافوت 

؟ دننک یم  تمایق  زیزع ، مادک  قارف  رد  ناتیاه  کشا 

.تسا هدیدغاد  ياه  ناج  ِیناهج  يزوس  شتآ  زور  زورما ،

.تسا هتساخرب  رو  هلعش  ياه  لد  زا  دود  نیا 

!... دینک ربخ  ار  اه  کشا 

.دنیشن ورف  تبیصم  شتآ  هک  دیاش 

، هتسشن اه  لگ  هرهچ  رب  یمیتی  درگ 

.تسا ریگلد  غاب 

.دزاون یمن  ار  اه  ناج  ریپ ، نابغاب  يادص  رگید 

.دیزو دهاوخن  شنابرهم  ياه  تسد  میسن  رگید 

 ... رگید

! تسا هدناشوپ  یگنتلد  رابغ  ار  تا  هرهچ  ردقچ  نارامج !

.دینش یهاوخن  ار  شیاه  مدق  نیشنلد  گنهآ  رگید  هک  نک  رواب 

.دش یهاوخن  راشرس  گرزب ، ریپ  نآ  روضح  رطع  زا  رگید 
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.تفرگ یهاوخن  ناج  شا  ییاحیسم  ياه  سفن  زا  رگید 

.تسشن یهاوخن  اشامت  هب  ربنم  زارف  زا  ار  دیشروخ  عولط  رگید 

 ... ردقچ تسا ! یلاخ  هّللا  حور  ياج  ردقچ  نارامج !
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یقّتم یقت  / کلم کشر  نآ  حرش 

(1) کلم کشر  نآ  حرش 

تساخ و اپ  هب  هناربمایپ  متـسیب ، نرق  ياه  لاس  نیـسپاو  ِنردم  ّتیلهاج  رـصع  رد  هک  یماما  .دریم  یمن  زگره  تسا و  هدرمن  ینیمخ 
.تفرگ بقل  ینیمخ » هزجعم  گرزب   » هک درک  ملع  ار  یبالقنا 

.دوب داهج  نیع  شداهتجا  تناید و  نیع  شتسایس  هک  یماما 

تئارق شودـمه  ار  هنارادـم  فرژ  ِتهاقف  تخیمآرد و  یبالقنا  هسامح  ّتیعطاق و  اب  ار  يونعم  كولـس  نافرع و  دـهز و  هک  یماما 
رکف ریبدـت  ِتشگنارـس  هب  ار  روک  ياـه  هرگ  اـه و  هار  دـیناشن و  یتـموکح  ماـکحا  هکیرا  رب  يویند  ینید و  یمیهاـفم  زا  هناـیارگون 

.دوشگ

یهانتیال ياضف  هب  يا  هچیرد  اـت  دیـشوک  یم  دیـشیدنا و  یم  ّتیناـسنا  هب  هکلب  ناریا ؛»  » و مالـسا »  » و هعیـش »  » هب طـقف  هن  هک  یماـما 
.دیاشگب ناسنا  تداهش »  » قفا رد  بیغ ،» »

یهلا فیلکت » هب  لمع   » و راثیا »  » و تماقتسا »  » و ربص »  » يوگلا هک  ردپ ،»  » و ربهر »  » و عجرم »  » طقف هن  یمالـسا  تّما  يارب  هک  یماما 
.دوب

ددم هب  نامنامیا  هژاو  هژاو  رد  هک  یماما 

.دیشخب یمرگ  شا  یلاعتم  لداعتم و  یشَم  ِمرُه  هب  ار  لمع  رکف و  رد  رّجحت  دیمد و  حور  شا ، یهلا  نایب 

.درک هیده  ار  داحلا  ّتیمکاح  رصع  رد  نید  زا  عافد  تراسج  یهلا  نایدا  ناوریپ  هب  دوب و  يرادیب  گرزب  رّشبم  هک  یماما 

.دوب رویز  ار  بدا  رعش و  شقوذ ، ربهر و  ار  ییاسراپ  شدهز ، سّردم ، ار  قالخا  شْقلُخ ، هک  یماما 

ِنیّرز ياهریجنز  اب  ار  نانیـشن  خوک  يوم  رات  کی  هکلب  دـید ، یم  مشچ  کی  هب  ار  ینغ  ریقف و  شـسفن  تمارک  هرفـس  رب  هک  یماما 
.درک یمن  ضوع  نانیشن  خاک  ِمّهوت  هتفاب 

هب درمش و  یم  میظع  ار  لاملا » تیب  ، » داد یم  مدرم » قوقح   » هب ار  قح  هرامه  مالسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  شیالوم  نوچمه  هک  یماما 
.داد یمن  نتسکش  تمرح  نتسشن و  هزاجا  نآ ، نازورف  عمش  وترپ  رد  ریبز »  » و هحلط » »
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.دوب ینیرفآروش  يالعا  لَثَم  قح ، هملک  زا  عافد  نیدایم  رد  ینید و  تریغ  زا  زیربل  تافارحنا ، اب  ییورایور  رد  هک  یماما 

.دوب هّنئمطملا » سفنلا  اهتّیا  ای   » همیرک زا  یّلثمت  شناج ، لد و  ِمارآ » سونایقا  ، » رطخ فوخ و  ياه  هصرع  رد  هک  یماما 

.دوب هتسویپ  یبیغ  تاضویف  لازیال  عبنم  هب  هتسب و  دیما  قح  ترصن  هب  لاح  همه  رد  هتسر ، ایند  تاقّلعت  زا  هک  یماما 

: هک یماما 

کلف يانهپ  هب  مهاوخ  ناهد  کی 

کلَم کشر  نآ  حرش  میوگب  ات 

...هک یماما 

مادقا ینارماک  دمحم  / اشامت رولب  رد  هنیآ 

نامب رت  مشچ  زا  يور  یم  هک  يرظنم  يا 

نامب رظن  کی  مرظتنم ، مشچ  باق  رد 

تسا هدنام  بآ  هنیآ و  رد  وت  ریوصت 

تسا هدنام  باق  رد  وت  مشچ  ریخ  هب  تبحص 

يا هدیسر  ایرد  هب  هراتس  زا  وت  کش  یب 

يا هدیسر  اّما  يا ، هتفرن  ار  هار  نیا 

ارم ناوخب  ایرد ، یمامت  يا  ریپ ! يا 

ارم ناوخب  اشگب ، هژم  کی  رورم  ردق 

؟ تسا هنوگچ  ایآ  وت  زار  زمر و  ریپ ! يا 

؟ تسا هنوگچ  اشامت  هک  هدب  ناشن  ام  رب 

يدش مگ  دوز  بجع  هدیدن  ار  وت  یکلپ 
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يدش مگ  دور  رد  وت  دنام و  هار  هب  ممشچ 

وت مشچ  دوب  نایب  لوصا  زا  هرود  کی 

وت مشچ  دوب  نایرج  رد  بآ  زار  زا 

وج هناهب  مدرک  وت  رذن  راهب  نیدنچ 

 - وج هنارکیب  نیا  وت -  ياه  هاگن  رذن 

رود هب  الب  مدرک  وت  رذن  راهب  نیدنچ 

رود هب  الب  مدرگ  وت  مشچ  درگ  کشا  نوچ 

یلو ادص  یب  لد و  هتسکش  يدشدر  وت 

یلو اهر  دوخ ، لد  ياه  هلان  دنب  رد 

دش هماقا  ناراب  وت  زامن  نیرخآ  رد 

دش هماقا  نارامج »  » هاگن ترس  تشپ 

دوب هتفرگ  ار  تنت  هدیپس  زا  هّلح  کی 

دوب هتفرگ  ار  تنفک  هشوگ  دیشروخ 

درک هیرگ  وت  ياوه  هب  دز ، هنیس  دیشروخ 

درک هیرگ  وت  يازع  هب  نامسآ  متخ  کی 

دور یمن  مدای  وت  ياه  هیرگ  ریپ ! يا 

دور یمن  مغ  نیا  دوخ  دایز  مور  یم  نم 

دوب هتفرگ  تیادص  هتسکش ، تلد  بش ، نآ 

دوب هتفرگ  تیاعد  هک  مدز  یم  سدح  نم 

؟ دوب ردقچ  ایرد  وت  تسدود  يدوگ  رد 
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دوب ربا  وت  هاگن  زامن  اج  هک  یتقو 

؟ يا هدرک  كرت  ارم  هداس  هنوگچ  رخآ 

يا هدرک  كرت  ارم  هداج  يادتبا  رد 

وت دعب  میدنام  هیشاح  ياهرطس  رد 

وت دعب  میدناوخ  وت  کشا  طخ  تسد  زا 
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؟ دوش یم  هچ  يرآ  رب  كاخ  رس ز  هظحل  کی 

؟ دوش یم  هچ  يراذگم  دوخ  لاح  هب  ار  ام 

یهد ناکت  ار  تدوخ  تسد  هک  ات  تسا  یفاک 

یهد ناشن  ار  دوخ  تمارک  زا  همشچ  کی 

تسا هنیآ  ناج  رد  وت  حور  وا  يا  هتفر  وت 

تسا هنیآ  نایامن  کشا  باق  هب  تسکع 

تسا هدنام  هشیر  رگا  ورس ، هداتف  اپ  زا 

تسا هدنام  هشیت  رگا  تسا  هتفر  داهرف 

دور یم  هداتفا  هک  تسیا  هداج  وت  ماگ 

دور یم  هداج  نیا  رد  هنهرب  اپ  ریشمش 

ییاضر هدیمح  هتسکش / ياه  هناش  رب  ... 

رّودم رادم  نیا  زا  دش  فرحنم  نیمز  یتقو 

رّدکم یبورغ  زا  ریغ  اج  نیا  دنام  یم  هچرگید 

اهنت هک  یبورغ  زا  ریغ  اج  نیا  دنام  یم  هچ  الاح 

 - رسارس یخلت  نایاپ  تس -  هریت  طخ  نآ  نایاپ 

هتسکش ییاه  هناش  رب  تفر  یم  تفر و  یم  توبات 

رّطعم ییاه  هناش  رب  کئالم ، ياه  لاب  رب 

دیآ یم  يزور  درم  نیا  تسین ، يا  هناسفا  سونقق 

رتوبک لاب  تفج  کی  اج  نیا  دزوس  یم  دنچ  ره 

میوگب مرادن  يزیچ  میاه  هیوم  لزغ  نیا  اب 
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رّرکم یتوکس  زا  ریغ  موادم ، یتوکس  زا  ریغ 
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مادقا ینارماک  دمحم  / یّلصم ماش 

تسا هتفرگ  اپ  لگ  شتآ  وت  نماد  رد 

تسا هتفرگ  ار  اج  همه  وت  ياهدنخبل 

بارطضا شیوشت و  بش  رد  هام ، وچ  تمان 

تسا هتفرگ  اج  اه ، هرجنپ  كاپ  نهذ  رد 

میاوت ییاروها  ياه  هظحل  تسم  ام ،

تسا هتفرگ  ار  ام  وت ، ياه  مشچ  نافرع 

نامسآ تنامشچ ، يریش  ناشکهک  یب 

تسا هتفرگ  اما  هنیآ ، لثم  تسا  فاص 

! نیرت ناهگان  يا  تا  هداس  روبع  زا  دعب 

تسا هتفرگ  اشامت  ياه  هظحل  دیشروخ 

ناقشاع ياه  لد  وت ، عادو  هظحل  زا 

تسا هتفرگ  الصم  ماش  لثم  هراومه ،

میا هدرب  وت  يادص  قمع  هب  یپ  هزات  ام 

تسا هتفرگ  الاح  وت  قارف  مغ  ار  ام 

تسادخ زا  نم  رعش  هتسخ  لاؤس  بش  ره 

تسا هتفرگ  ام  زا  هچ  يارب  ار  وت  حور 
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ینسح میظعلادبع  ترضح  دلوت 

هراشا

هبنش جنپ 

دادرخ 1382  15

یناثلا 1424 عیبر   4

Jun. 5  . 2003

يوسوم رغصا  یلعدیس  / ير تاجاح  هلبق 

راهب هلجح  رب  لگ  نماد  نماد  شوپ ، هفوکـش  ياه  هتـشرف  دـنز و  یم  هسوب  اه  لگ  مدـقم  رب  تفاطل ، تیاهن  رد  ير »  » ِيراهب ياوه 
.دنناشفا یم 

ییایربک نشج  زورما  تاجانم ، قشع و  روش و  هاگراب  اشامت و  كاپ  رظنم  اـه ، ییاـبی  هناراـهب ز  رـصق  ناریا ، ياهرهـش  سورع  ير ،
مامت تبرغ ، تیاهن  رد  شا ، یی  « ارهز  » رطع هک  دنک  یم  اپرب  ار  مالسلا » هیلع  یبتجم  ماما   » نادنزف زا  يدّیس » »

! تسا هدناوخ  ترایز  هب  ار  ناگناورپ 

.تفوطع رهم و  تقادص و  رون و  نامیا ، قشع و  رابت  زا  يدّیس 

هلیبق زا  يدیس  درب ! یم  البرک  ترایز  هب  ار  قشاع  ياه  لدو  دسر  یم  ماشم  هب  شناتسآ  زا  تشهب  رطع  هک  ناکاپ ، هلالـس  زا  يدیس 
تبرغ هب  ار  بیرغ  ياه  لد  تسا و  زاون  مشچ  تسا ؛ یبیرغ  ياهدرد  ماـمت  ناـمرد  عیقب ،»  » لـثم شا  ییاـیربک  ناتـسآ  هک  تمارک ،

.دنز یم  دنویپ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ناتسآ 

! تسا هدرک  دوخ  ياه  تمارک  وحم  لسن ، هب  لسن  ار  تیالو  نارای  دیآ و  یم  یلاوملا » هّکِس   » زا زونه  شتاجانم ، يادص  هک  يدیس 

یتح هک  یتمظع  تسوا ! تمظع  هناشن  هّللاءایلوا  نایم  رد  شماقم  هوکـش  تسا و  فصو  لباق  ریغ  شمارتحا  مارم و  مان ، هک  يدـیس 
 . دنا هدوتس  ار  نآ  عیشت  راوگرزب  ناماما 
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! یّفَصلا ُرِهاّطلا  ُیکَّزلا و  ِدیَّسلا  اَُهیَا  َکیلع  مالسلأ 

! راهْطَْالا هَداّسلا  َنباَی  کیلع  مالسلا 

! نینمؤملا ِریمَِال  ِِهلوسَِرل و  نیَملاعلا و  ِبَر  هّلل  ُعیطْملا  ِحلاّصلاِدبَْعلا  یَلَع  ُمالسلا 

.داب وت  كاپ  ناکاین  وت و  رب  دنوادخ  دورد 

رذـن ار  نامهاگن  دورد  مالـس و  مینک ، یم  هلبق  هب  ور  هاگره  میدـنب و  یم  لـیخد  تناتـسآ  هب  ار  دوخ  دـنمدرد  ياـه  لد  ناـجالوم !
.مینک یم  وت  ینامسآ  ياه  هتسدلگ 

!: ناج الوم 

یم هناخیم  دص  ِشوجرس  تا ، هراّظن  ْهگن  کی 

لگ رازلگ  دص  شوغآ  تندرک ، مّسبت  کی 

ات دنک ، ینابزیم  ار  تترضح  كرابم  دوجو  هک  دوب  زبسرـس  ابیز و  رهـش  نیا  یناتـساب ، نهک و  رهـش  نیا  ير ،»  » یلزا تمـسق  راگنا 
.دنک مامشتسا  وت  ییایربک  ناتسآ  زا  ار  عیقب  هنیدم و  رطع  هعیش ،

، ِهَّنَْجلا یف  یل  ْعَفِْـشا  يدّیَـس ! َْنباو  يدّیَـس  ای  : » میناوخ یم  ار  وت  ناماه  کشا  تونق  رد  مساقلابا ! ای  ناجالوم ! تدالیم ، زورلاـس  رد 
؛ ِنأَشلا َنِم  انأش  ِهّللاَْدنِع  ََکل  َّنِاَف 

! میاوت ِتامارک  دنمزاین  تخس  هک  زاونب ، تعافش  هاگن  اب  ار  ام  ناجالوم ،
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یلگنج ناخ  کچوک  ازریم  يربهر  هب  نالیگ  مدرم  مایق 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / يدازآ يادص  نیرت  یلامش 

حور ناگناگیب ، ياپ  يادـص  درک ! یمن  توارط  ساسحا  لگنج »  » یلو داتفا ، یم  هار  بالیـس  دـیراب ، یم  ناراب  دـیّرغ ، یم  نامـسآ 
لالقتـسا ِتمالع  شبوطرم ، ياضف  يزبسرـس  یگدازآ و  تمه و  ناشن  شناتخرد  تماـق  يادـنلب  هک  یلگنج  درزآ ؛ یم  ار  لـگنج 

! دوب يرطف 

هوک و رب  شدـنلب  داـیرف  هچنآ  درک ! یمن  يدازآ » لالقتـسا و   » ساـسحا يا  هزبس  تخرد و  چـیه  يدوجوم و  چـیه  سک ، چـیه  اـّما 
تسد رد  مه  ینامز  اه و  « سور  » تسد رد  هاگ  اه ، « یـسیلگنا  » تسد رد  هاگ  هک  يربت  دوب ؛ دادبتـسا  ربت  دیچیپ ، یم  لگنج  تشد و 

.دوب اهنآ  هشیپ  تنایخ  نارکون 

نیرت یلامش  رد  ار  يدازآ  يادص  هک  يدایرف  زا  غیرد  اّما  ...دیراب  یم  ناراب  دیّرغ ، یم  نامسآ 

! دراذگب شیامن  هب  ناریا ، هطقن 

رب ار  تلادع  سوناف  دنک و  هاتوک  ار  ملظ  نابز  هک  يراقفلاوذ »  » زا غیرد  دنکب !» يراکو  دیآ  نورب  نتـشیوخ  زا   » هک يدرم  زا  غیرد 
! لگنج تعـسو  زا  رت  هوکـش  اب  ینامـسآ ، یتماق  اب  دوب ، شدوخ  دوبن ؛ سک  چـیه  لثم  هک  دوب  یکی  اّما  دزیوایب ،...! اه ، هاگن  نادـیم 

! اه گرب  نهذ  زا  رتزبسرس  تخرد و  تماق  زا  رتارالد 

! تخاون ار  لگنج  زبس  يوزرآ  ینامزرید ، تخات و  اه  یگریت  هب  تسد ، رد  دیحوت  مچرپ 
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ناگناگیب و ناشحالـس ، ویرغ  زا  دوب و  هدازآ  نادرم  تدارا  هقلح  هک  ینادـیم  داهن ؛ داـهج  نادـیم  هب  مدـق  تیـالو ، قشع  زا  هدـنکآ 
! دنداتفا یم  تشحو  هب  ناتسرپ  هناگیب 

! دندرک یم  یهت  بلاق  ازریم »  » مان ندینش  اب  زور ، نآ  دندوب ، هتفرگ  يزاب  هب  ار  لگنج  زبس  تقادص  يراگزور  هک  اه  قازق 

! تشادن نازرواشک  هبلک  زا  ار  يا  هچولک  یتح  ندیدزد  تأرج  یسک  رگید 

.دوب هدرک  هدنز  ار  لامش  زبس  هطخ  ِیمالسا  یناریا -  ِتمظع  ازریم ،

! دندرک یم  يراک  نغور  ار  اه  حالس  ودش  یبوررابغ  اه  لد  دروخ ، هرگ  مه  هب  اه  تسد 

« هیوب لآ   » ِناروـالد اـب  ار  شود  رب  گـنفت  ِدیـشر  نادرم  خـیرات ، دوب و  هدرک  هدـنز  اـه  لد  رد  ار  تداهـش  يدازآ و  ِناـجیه  قشع ،
! اروشاع خرس  هسامح  بالقنا و  هتخاب  لد  دندوب و  هّللا » لآ   » ناوریپ زا  تعامج  ود  ره  هک  نیا  وگ  درک ؛ یم  هسیاقم 

ِنارای تکرح  زا  نامسآ  دوب و  يراج  اه  گر  رد  مایق  يورین  هچوک ، هب  هچوک  هناخ و  هب  هناخ  گنس ، هب  گنس  تخرد ، هب  تخرد 
! تفرگ یم  ناجیه  ازریم ،

! داب دای  شنارای ، ازریم و  خرس  جورع  لگنج و  زبس  مایق 

مادقا ینارماک  دمحم  / ...داتسیا

دوخ ریغ  زا  يرارسا  مرحم  زگره  نامیا ، لها  يا  »

زا ینمـشد  نیا  .دنتـسه  امـش  تمحز  جنر و  راتـساوخ  اهنآ  .دننک  یمن  یهاتوک  امـش  هرابرد  يداسف  رـش و  چیه  زا  اهنآ  دنیزگن ، رب 
(1) «. تسادیپ ناشراتفگ 

ياهدرد هنیـس ، رد  تخوس و  یم  نایرابرد  یهاـبت  نایـصع و  ناـگناگیب و  تراـغ  ملظ و  ناـمرحمان ، ترفن  قاـفن و  شتآ  رد  ناریا 
.تخودنا یم  لامالام 

ِتنایخ

هقدـح موقلح و  رد  راخ  هشیمه  نیا  ناریا ، اّما  داد ، یم  داـب  هب  ار  ناریا  تلم  یناگدـنز  راـهب  ِگرب  گرب  يراـبرد ، ِناـسیون  خـیرات 
هب مشچ  اه ، یتلادع  یب  توادع و  نیرید  هدروخ  مخز  نیا  نالدروک ، نامشچ 

ص:98

.118 نارمع ، لآ  - - 1

هرامش 49 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 132 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14439/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنادرگ زاب  نآ  هب  ار  لگنج  هتفر  تسد  زا  ِتوارط  يزبسرس ، رابت  زا  يدرم  ات  تخود ، یم  نشور  یبآ  ِياه  تسدرود 

دـننک و یلاخ  راکتنایخ  ِدولآرامخ ، ِناکوخ  نهذ  رب  ار  شیوخ  هدروخ  كاخ  ياه  هدـقع  اه  گنفت  ات  دـمآ ، ناخ » کچوک  ازریم  »
.توراب يوب  زا  تسم  ار  اه  هشام 

اه و يدـیلپ  ِرکیپ  رـس و  رب  ار  ساره  هژاو  دـیامن و  يراج  اـج  همه  رد  ار  زیگنا  ساره  ياـه  همهمه  اـت  دـمآ ، ناـخ  کـچوک  ازریم 
.دزیرب هنامز  ياه  یتشلپ 

.تشاد نامیا  شمان  یگرزب  هب  لگنج  هک  يدرم  دمآ ؛ ازریم 

ناـهن و شتآ  رب  هاوگ  یناـبایخ ، دـمحم  خیـش  هدز  لواـت  ياـه  سفن  تخوس و  یم  اـه  هلودـلا  نیع  توادـع  شتآ  رد  زیربـت  زونه 
ناج نایم  رد  یقیقح  تاراختفا  هراومه  : » هک تسناد  یم  یناـبایخ  دـمحم  خیـش  دـننام  زین  ازریم  دوب و  نیمز  ناریا  هنیـس  رب  نازوس ،

(1) «. دنک یم  راثن  ناج  نارگید  یتحار  يارب  هک  تسا  یسک  نآ  بیصن  یعقاو  تفارش  .تساه  یناشف 

دنامن و هرهب  یب  شنابرهم  ياه  تسد  زا  لگنج ، يوت  رازه  ات  دمآ ، تسد  هب  گنفت  ازریم  و 

.دنشاب ازریم  تولخ  ياه  بش  سنوم  دنریگ و  ماو  شا  يراهب  ياه  هناش  هوکش  زا  هوک ، ياه  هنماد  ات  هدیشک  تماق  ناتخرد 

اپارـس دـش و  تأرج  هچراپ  کی  ازریم  دـندرک ، یم  بوکدـگل  ار  ناریا  نیمزرـس  ِكاـپ  كاـخ  یتلود ، یـسور و  ياـه  قازق  یتقو 
.دنامب نشور  تنایخ ، سرت و  ياه  بش  رد  لگنج ،» عمش  هلعش   » ات يدرمیاپ 

تسکش اما  دوش ، یم  هتسکش  هک  دهد  ناشن  خیرات ، هب  ات  تخیر ، تسدرود  ياه  قفا  هب  ار  شا  ییانشور  تخوس و  داتـسیا و  ازریم 
! دروخ یمن 

.دنوش یم  متخ  نامسآ  هب  شیوخ ، هیاس  هطقن  نیرخآ  رد  اهورس ، هک  دهد  ناشن  ات  داتسیا ، ازریم 

هاگن نیرخآ  اب  دوشگ و  کشا  يا  هشیش  ياهرولب  رد  ار  شیاه  مشچ  دیشک و  اه  فرب  يدیفـس  يور  رب  ار  شنوخ  یبات  یب  ریوصت 
هتسکش هدازآ ، درم  کی  هک  دهد  ناشنات  تسشنن ، ياپ  زا  درب و  ورف  نامس  آرد  ار  شیوخ  هدشدمجنم  ياه  تسد  ینالوط ، هریخ و 

.دروخ دهاوخن  تسکش  اّما ، دوش ، یم 
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يریخ یلع  / لگنج مایق 

.دننک یم  مایق  شمارتحا  هب  ناتخرد  هک  ییادص  دناوخ ، یم  ارف  هشیدنا  هب  ار  وت  نم و  هک  يدایرف  تسا ؛ لگنج  يادص  نیا 

ندینـش يارب  یـشوگ  رگا  یمهفب و  ار  لگنج  نابز  رگا  .دریم  یم  مایق  نودـب  لگنج  تسا ؛ مایق  لاح  ره  رد  هشیمه  لـگنج ، ًالـصا 
نوخ هک  يدرم  دیشخب ، هرابود  ییوربآ  لگنج  هب  هک  يدرم  دینش ؛ یهاوخ  تخرد  ره  نابز  زا  ارازریم  مان  یـشاب ، هتـشاد  اه  هتفگان 

.درک يراج  لگنج  قمر  یب  ياه  گر  رد  ار  مایق 

.يدایرف ره  زا  رتاسر  یتخرد و  ره  زا  رت  گرزب  دوب ؛ گرزب  دوبن ، کچوک  ازریم ،

مایق بات  هن  دنتـشاد و  ندیـشک  سفن  تارج  هن  ناتخرد  هک  ییاهزور  دوب ؛ هدش  مگ  زره  ياه  فلع  ماحدزا  رد  یلگنج  اهزور  نآ 
.دندوب هدروآ  دورف  میلست  رس  ریوک ، يوهایه  رد  همه  .ندرک 

هدنز ار  لگنج  هک  یسک  تساخاپ ؛ هب  یسک  ناهگان 

.دیمد اه  ناج  رد  ار  نداتسیا  ندنام و  هب  نامیا  هک  يدرم  .درک 

.دیشاپ هدیکشخ  ياه  هشیر  رب  ار  مایق  رواب  هک  يدرم 

.تسا نیمز  رادماو  لگنج ، هک  تساه  لاس  کنیا ، و 

.دنیاس یم  نامسآ  هب  رس  ییاهر ، ياوه  لاح و  رد  ناتخرد ، هک  تساه  لاس 

.دنریم یم  هداتسیا  ناتخرد  هک  تساه  لاس 

.دنامب زبس  هشیمه  لگنج  ات  داد  ناج  هکوا  تسا ؛ هلفاق  نیا  گرزب  ازریم ، هک  تساه  لاس 

ییاضر هدیمح  / يراج دایرف 

.دشک یم  ورف  دوخ  رد  ار  وت  لگنج ،

.دیرد دهاوخ  ار  تبلق  قافن ، ياهرجنح  تسکش و  دهاوخ  مه  رد  ار  تراوتسا  ياه  ماگ  لگنج ،

! نزب طخ  ار  شیوخ  موتحم  تشونرس  نک و  تشم  ار  تیاه  تسد  نزب ، دایرف  نک ، نیز  ار  تبسا 
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اهرادیپس تماق  هب  تسیاب ! .دنک  عطق  ار  تراوتسا  ياه  هشیر  دناوتن  يرادربت  ِتسد  چیه  هک  مکحم ، ردق  نآ  تسیاب !

.اه هوک  يراوتسا  هب  تسیاب !

! نک ُرپ  ار  گنفت  وش و  يراج  خیرات  ياه  نایرش  رد  ناشورخ  ياهدور  نوچ 

.تسا هتسشن  رمث  هب  تداقتعا  ياه  هناوج  اه ، لاس  سپ  زا  دچیپ و  یم  رهش  شوگ  رد  تیادص  ازریم !

يوب داد ؛ یم  توراب  نوخ و  يوب  لگنج ، .دوب  وت  هدـش  تشم  ياه  تسد  هاگهانپ  لگنج ، .دوب  هثداح  نایاپ  زاغآ و  لگنج ، ازریم !
.موادم ياه  هقرج 

.لگنج راختفا  وت  دوب و  وت  راختفا  لگنج ، .اضف  رد  اهر  ياه  هلولگ  يادص  زا  دوب  ُرپ  لگنج ،

.تیاه تشگنا  رد  هلاچم  خیرات ، دوب و  تیاه  ماگ  سوب  ياپ  نالیگ ،

تیاه نامرآ 

.درک یم  لح  دوخ  رد  ار  دادیب  دیکچ و  یم  تا  هدش  هرگ  ياه  تشم  زا  لبق ، زا  رتراشرس  هک  دوب  یسونایقا 

زین لگنج  یّتح  ار  وت  دسانش ؛ یمن  سک  چیه  ار  وت 

.تخانشن

! ...سوسفا اّما  دوب ؛ دیشروخ  عولط  يارب  يا  هنارک  تا ، یناشیپ  ینشور 

هب تلباقم  رد  اه  هوک  يداتـسیا ، راوتـسا  دندش ؛ ادصمه  وت  اب  اهایرد  يدز ، دایرف  دندرک ؛ ادـتقا  وت  هب  ناتخرد  مامت  يدـش ، دـنلب  وت 
! ...سوسفا اّما  دنداتفا ؛ كاخ 

ار تیادـص  اّما  يدز ، دایرف  ار  هعماج  ياهدرد  .دـندز  رجنخ  وت  هب  تشپ  زا  دـندیوج و  نورد  زا  ار  لگنج  رکیپ  قافن ، ياه  هنایروم 
.دندیرب

.دنتسب ار  تیاه  مشچ  اّما  يدید ، ار  اه  یگریت 

! ...سوسفا اّما  دیخرچ ، اضف  رد  اهر  نارتوبک  نوچ  ناشیاهراعش  دندز ؛ دایرف  دندش ، ادصمه  وت  اب  مدرم 

ار وت  نانچمه  خـیرات  اّما  دـنازوس ، دوخ  رد  ار  وت  ثداوح ، هارمه  هک  دـنتخاس  يراز  هلعـش  ار  لگنج  دندیـشک و  نوخ  هب  ار  تمایق 
.دز دهاوخ  هناوج  زین  وت  مان  تخرد ، ره  ياپ  رد  دنز و  یم  دایرف  هشیمه  زا  رت  هدنز 
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! شورخرپ تسا ؛ يراج  ینایرج  وت ، مایق 
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تسیز طیحم  یناهج  زور 

يریخ یلع  / یعقاو ياه  لگ 

! دشکب سفن  یمک  نامسآ  دیراذگب 

! دنریگب رپ  نامسآ  رد  خرس ، دیپس و  نارتوبک  دیراذگب 

! دنشکب دق  رون  ياه  هنزور  تمس  هب  یمک  ناتخرد ، دیراذگب 

؛ دننک هنایـشآ  ار  شگرب  خاش و  ناگدنرپ ، ات  دوش  یمن  اپرـس  یتخرد  چـیه  دوش ؛ یمن  افوکـش  یلگ  چـیه  دـشابن ، كاپ  رگا  كاخ 
.تساخ دهاوخن  رب  نالوج  هب  ار  نامس  یبآ آ  يا  هدنرپ  چیه 

يدوبک یهایس و  گنر  اهراس  همشچ  لالز  رگا 

.هتخوس یبارس  ینعی : یهام ، نودب  مه  ایرد  دنراپس و  یم  ناج  کی  هب  کی  بآ ، ترسح  رد  نایهام  دریگب ،

ارف شلاچ  هب  یمتا  ياهراجفنا  هریت  ياهربا  ار  نامـسآ  رگا  دوش و  لیدـبت  يا  هتـسه  ناد  هلابز  هب  ایرد  رگا  دوش ، ریوک  لـگنج  رگا 
.دوب دهاوخن  ندنام  ياج  نیمز  رگید  دناوخب ،

.دید دهاوخن  دوخ  هب  ار  كاپ  یبآ  گنر  نامسآ  رگید 

.تسب دنهاوخن  نیذآ  ار  بش  اه  هراتس  رگید 
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! مینک لگ  زیربل  ار  اه  هچغاب  دییایب 

ياوه لاح و  هک  یعقاو  ییاه  لگ  اب  میراذگب ؛ دیپس  خرـس و  ياه  لگ  زا  رپ  ییاه  نادلگ  نام ، یگدـنز  ياه  هچقاط  بل  رب  دـییایب 
.دنهدب هنوگرگید  ییوب  گنر و  ار  نامتایح 

.تسا هدمآ  گنت  هب  اه  ناسنا  تسد  زا  نیمز ، رگید 

.درامش یم  ار  یپ  رد  یپ  ییاه  بورغ  زورید ، زا  رت  هدرمژپ  زور  ره  نامسآ 

.درب یم  رطاخ  زا  ار  یگنیزبس  معط  لگنج ، دکشخ و  یم  هعرج  هعرج  ایرد ،

! دنشکب هآ  ناش ، یشاقن  موب  هب  ار  نامسآ  یبآ  نامناکدوک ، هک  يزور  زا  ياو 

! مینک رورم  هدرم  ریواصت  رد  ار  لگنج  هک  یماگنه  زا  ناما 

شاک يا  يذغاک ، ياه  لگ  همه  نیا  ياج  هب 

دییور یم  هرابود  ابیز ، وت  هیبش  یلگ 

دولآرابغ يربا و  یبش  ياج  هب  ای  و 

دییور یم  هراتس  مهایس ، نامسآ  رد 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / وهآ یب  ياه  تشد 

! دنداد یمن  ّتیمها  شا  ییابیز  هب  دندوب ! هدربن  یپ  شتهبا  هب 

ناگناگیب ناگدزاش و  تایانع  زا  دوب ! هدـش  رید  اّما  دـندرک ، ساـسحا  ار  شا  یلاـخ  ياـج  دوز  یلیخ  تعیبط ، هب  مارتحا  هناتـسآ  رد 
، تسد هب  گنفت 

! ددنویپب خیرات  هب  مه  یناریا  گنلپزوی »  » و درز » نزوگ   » دوب کیدزن 

يارب یقوذ  ندورـس ، يارب  یـساسحا  روناج ، یب  ياه  تشد  توارط و  یب  ياه  نابایخ  لگنج ، نودب  ياه  هوک  مینک  یمن  رکف  ارچ 
؟  دنک راکنا  ار  وهآ »  » نامشچ ياه  هناقشاع  دناوت ، یم  یسک  هچ  تشاذگ ! دهاوخن  یقاب  ناسنا  يارب  یتّذل  اشامت و 

؟ درب یم  هنافراع  ياه  هسلخ  هب  ار  ناسنا  شروبز ، ياه  هناقشاع  اب  هک  دنک ، راکنا  ار  »ي  رازَه  » يدواد نحل  دناوت  یم  یسک  هچ 
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.دنتفر هناشن  اه  کسگم  رورغ  اب  ار  لازغ »  » يانعر نامشچ  ار و  گنلپ »  » يابیز ياه  لاخ  هک  اهنآ  زا  هآ !

یگدـنز ساسحا  نآ  رد  هک  ار  یطیحم  نیلوا  هک  تسین ! فلع  بآ و  رپ  ياه  تشد  هگلج و  لگنج ، هوک ، اهنت  ام ، تسیز » طیحم  »
! تشاد میهاوخ  هدنیآ  رد  هک  يا  هشیدنا  تسام و  هاگن  تسام ، لد  مینک ، یم 

!؟ مینکن هدولآ  ار  اوه  میشُکن و  ار  تاناویح  مینکن ، دوبان  ار  اه  لگنج  دوش ، یمن  ایآ 

؟ دنک نیمضت  ار  ام  یگدنز  تمالس  تعیبط -  يرای  ِنودب  دناوت -  یم  نردُم  تازیهجت  يروآ و  نف  تورث و  ایآ 

تعیبط تسیز و  طیحم  هب  تسا ، هداد  رارق  تعیبط  هاـگن  رد  دـنوادخ  هک  يا  هنارعاـش  ساـسحا  رطاـخ  هب  اـشامت و  رطاـخ  هب  دـییایب 
نیگنر ندـید  اب  یـسک  دـندوبن ، رگا  هک  ییاه  گنر  میـشاب ؛ هتـشاد  تسود  ار  اه  گنر  ناهج  میراذـگب و  مارتحا  نامدوخ  فارطا 

! دش یمن  ساسحا  راشبآ  زا  راشرس  دُرب و  یمن  یپ  ییابیز  تمظع  هب  نامک ،

«! مینکن لِگ  ار  اه  بآ  ، » یگدنز رطاخ  هب  قشع و  رطاخ  هب  دییایب 

راگزور طیحم  رد  تمادن ، کشا  زج  تسین 

دوش رت  ییوزرآ  مشچ  هک  یبآ ، ردق  نآ 
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مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  تدالو 

هراشا

هبنشود

دادرخ 1382  19

یناثلا 1424 عیبر   8

Jun. 9  . 2003

يوسوم رغصا  یلعدیس  / تقلخ ریوصت  نیرتابیز 

« یناثلا عیبر   » هناراهب نشج  يداش ، مّسبت  رد  دـنخبل  ياه  هچنغ  ات  هنیدـم ،»  » ار تیاه  لگ  ناصقرب  لگ ؛ رد  لگ  هفوکـش ، رد  هفوکش 
! دننک نیگآرطع  ار 

! دنا ینیمز  قشع  زا  راشرس  ینامسآ و  تمارک  زا  راشرس  هک  ار  اه  لخن  ناوسیگ  ناصقرب 

! دناورت یم  تاولص »  » تشهب زا  هک  ار  قشع  رگاینخ  میسن  ناصقرب 

! دنتیالو هیاس  زا  هدنکآ  هک  ار  تیانع  ياهربا  ناصقرب 

دـنادرگ و یم  رب  هنیدـم  تمـس  هب  ار  اه  هاگن  مامت  هک  يریوصت  دراذـگ ؛ یم  شیاـمن  هب  ار  تقلخ » ریوصت  نیرتاـبیز  ، » قشع زورما 
.دهد یم  تماما »  » هدعو ار  تلادع  زا  نارگن  ِناهج 

دای و وا ، مشچ  رد  مشچ  تیادـه ، قشع و  ماما  تسا و  هدـنکآ  تیـالو ، ياـبیز  دولوم  نسح ،»  » دوجو رطع  زا  تماـما  هناـخ  زورما ،
! دنک یم  رورم  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  هرطاخ 

.دبوشآ یم  ار  نیمز  ماشم  ناگتشرف ، ِتاولص  رطع  تسا و  نارابلگ  تماما ، موادت  شابداش  هب  تیاده  هناخ  زورما ،

؛ زبس ياه  هظحل  اه ، هظحل 

! يراج اه  نامسآ  هاگن  رد  ایرد ، لثم  دنا و  ییافوکش  زا  راشرس  راهب ، روضح  لثم  یبآ ؛ ياه  هظحل  اه ، هظحل 
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ِزبس زورون  نیلوا  هب  دـش و  زاـغآ  كـالَول »  » زبس ثیدـح  زا  هک  یتمظع  تسا ؛ هتـشاذگ  شیاـمن  هب  ار  يولع  تمظع  زورما  قشع ، و 
.دراد یم  هضرع  یکاخ  ناهج  هب  رشب  بلاق  رد  ار  یهللا » هجو   » ریواصت نیرتراگدنام  هک  یتمظع  دش ، دهاوخ  متخ  روهظ ،

.تسا راظتنا »  » ردپ تسا ، جع ») ) مئاق ترضح   » مایق هطساو  دیآ ، یم  هک  نآ 

شدوجو يامرگ  زا  دنک و  یم  بذـج  دوخ  هب  ار  هار  هدرک  مگ  ناگناورپ  هک  تسا  تیادـه  غارچلچ » نیمهدزای  ، » دـیآ یم  هک  نآ 
! دشخب یم  تفرعم  رون 

.تسا بآ  تباجن  نامیا و  تقادص  نیمز ، تمظع  نامسآ ، هوکش  دیآ ، یم  هک  نآ 

! تسا زیربل  شدای  زا  قشع  افوکش و  شمان  زا  راهب 

دننک وت  راثن  هک  یناج  هدرخ  نالد  یب 

دنشخب ایرد  هب  دنرادن ، هک  یبآ  ِمن 

(1) «. رَظَْتنُملا ِمامِالا  َابَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَأ  .ْمَعِّنلا  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلأ  »

.دوب شا  یلازیال  تقلخ  رد  دنوادخ  تردق  هناشن  تشهب و  رطع  زا  هدنکآ  هک  تّدلوت  زبس  ياه  هظحل  رب  مالس 

.دوب تیاده  شبات  زا  راشرس  دیشروخ  نوچمه  اّما  تشذگ ، اه  نادنز  تولخ  رد  هچرگا  هک  تهاتوک  یگدنز  رب  مالس 

! دوب جع ) ) رصع یلو  ترضح  کشا  زا  رپ  ِنامشچ  هراو  هودنا  هللا و  یلا  ریس  ردوت  تمظع  هناشن  هک  تتداهش  رب  مالس 

.دوب یهاوخ  تعافش  يایرد  هک  يا  هظحل  نآ  رب  دورد 

! شاب نامریگتسد  زورما ، شابداش  هب  ناج ! الوم 

تساه شزرمآ  ِطخ  تعافش  هک  یماقم  رد 

(2) دنشخب انیم  لد  يافص  هب  ناتسم ، ِمرج 
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ییاضر هدیمح   .../ وت و  تیارب ...  رهش  و 

.دسانش یم  ار  وت  نادنز  ياه  هلیم 

.دمهف یم  بوخ  ار  هنایزات  یمحر  یب  تیاه  هناش 

.دفاکش یم  نامسآ  فقس  یسر و  یم 

.دنوش یم  تیاه  ماگ  شرف  هتسرون ، ياه  هشفنب  دنیآ و  یم  رد  نایغط  هب  ناهج  ياه  بآ  یسر و  یم 

تـسد هب  تسد  اروت  دننک و  یم  همزمز  دنیوگ و  یم  ناهد  هب  ناهد  ار  تمان  اه  هتـشرف  دننک و  یم  تاهابم  تسوب  ياپ  هب  اه  هراتس 
.دنناخرچ یم  نامسآ  رد 

، نامز دشک و  یم  لِک  تندمآ  نمی  هب  نیمز ، دـننز و  یم  هناوج  تنامـشچ  يدوگ  رد  هدـماین  ياهراهب  مامت  نک ! زاب  ار  تنامـشچ 
.دسانش یمن  اپ  زا  رس 

، زاب همین  ياه  هرجنپ  زا  قشاع  هدنرپ  رازه  دزو و  یم  تنهاریپ  بیهرپ  زا  میـسن  .دیاشگ  یم  شوغآ  لیئربج  تزاوشیپ  هب  ییآ و  یم 
.دننک یم  ندوشگ  لاب  دصق 

.دنشورخ یم  دنشوج و  یم  تیاه  ماگ  ریز  زا  رگ  همزمز  ِمزمز  رازه  دوش و  یم  هدرتسگ  نیمز  رب  تلاش  ِرپ  زا  زبس  رازیلاش  رازه 

.دنخرچ یم  تهاگن  ِرادم  رب  هتخوس  ياه  هراتس  ییآ و  یم 

! دسانش یم  بوخ  هچ  ار  تیانشآ  ياه  ماگ  يادص  نیمز ، ییآ و  یم 

نیتسآ رد  رجنخ  تیارب  رهـش  دراذـگ ، یم  نابهگن  تیارب  رهـش  دزاـس ؛ یم  تیارب  ینهآ  ياـه  سفق  رهـش ، تزاوشیپ ، هبو  ییآ  یم 
.دنک یم  یفخم  هرهچ  رفک ، باقن  ِتشپ  دشک و  یم  هشقن  تیارب  رهش  دفاب و  یم  هنایزات  دنک و  یم  ناهنپ 

.يزو یم  رابکبس  يدیشروخ  نوچ  میسن ، ِتسد  رد  تسد  وت  اّما 

.دوش یم  شور  اه  هقیقد  مشچ  ییآ و  یم  .دریگ  یم  هنوپ  يوب  اوه  ییآ و  یم 

وت اه ، هرجنپ  ندز  لِک  يادص  ییآ و  یم  .دچیپ  یم  دوخ  رب  نامسآ  رد  ناشخرد  هراتس  نیمهدزای  ییآ و  یم 

.دناوخ یم  زاورپ  هب  ار 
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یمن ار  تقاتـشم  ياه  مشچ  یّتح  چیه ، هک  ار  تیادص  دونـش ؛ یمن  رهـش  ار  تیادـص  اّما  یهن ، یم  ماگ  رون  زا  يا  هلاه  رد  نانچمه 
.دنیب

.تسارفک سنج  زا  ییاه  هلیم  نتخاس  لوغشم  رهش 

.ینز یم  ماگ  كاخ  رب  هک  یمّسجم  یتشهب  وت  دهد و  یم  هانگ  ینیرفن  يوب  رهش 

.مراد رواب  هشیمه  زا  رتهب  ار  وت  مسانش ؛ یم  بوخ  ار  وت 

.منک یم  سح  هشیمه  زا  رت  کیدزن  ار  وت  موش و  یم  بآ  تیاه  سفن  مره  زا 

.ینز یم  لاب  نانچمه  دننز و  یم  سفق  تیارب  نانچمه 

یجنپ هجیدخ  / مهدزیس هیآ 

روهظ هب  نآرق ، هرابود  ریـسفت  هب  تسا ؛ هدـنام  نیـشنلد  قافتا  نآ  هب  هقیقد  دـنچ  طقف  .دـش  زاغآ  ناگتـشرف  سوکعم  شرامـش  و  ... 
.روهظ گرزب  ِباتک  هّللا  مسب  هب  تماما و  راد  هلابند  هراتس 

.تفکش دهاوخ  تشهب  ثیدح ،»  » نماد رد  رگید  هظحل  دنچ  ات  طقف 

.تسشن دهاوخ  اشامت  هب  ار  راگدرورپ  تمظع  رگید  راب  ناسنا ، دش و  دهاوخ  راشرس  ادخ  نشور  روضح  زا  نیمز 

.دریگ یم  شوغآ  رد  ار  نطاب » هبعک  ، » هنیدم رگید ، هظحل  دنچ  ات  طقف 

دش هدینش  ییادص 

.تخاون ار  نیمز  نامسآ و  ناج  يدازون ، نیشنلد  گنهآ 

.درک يراج  ار  نسح  هیآ ، هیآ  ادخ ، دش و  لزان  هرابود  ناسنا  هروس  دمآ ، دورف  نیمز  هب  یحو  هتشرف 

.قشع هناخیم  یقاس  نیمهدزیس  ترتع و  هروس  زا  هیآ  نیمهدزیس  رون ، هموظنم  زا  هقلح  نیمهدزیس  دمآ ؛
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.دیشخب نایکاخ  هب  رون ، زا  هرجنپ  رازه  دوشگ و  کلپ 

.دش رتابیز  شنشور  هاگن  روضح  رد  ایند  دوشگ و  کلپ 

.دش يراج  نامیا  ياه  نایرش  رد  تایح ، دوشگ و  کلپ 

.تفرگ ناج  دینش و  ار  شیاه  مدق  گنهابرض  كاخ ،

.دش ینامسآ  درک و  سح  ار  شا  یکالفا  روضح  نیمز ،

.تفرگ هانپ  شینابرهم  نما  هیاس  رد  ناهج ، و 

! دزیخرب فاوط  هب  مالسلا -  هیلع  نسح  دوجو -  هبعک  رود  هب  ات  دیهد  ربخ  ار  هبعک 

! دیامن شیاه  مدق  شرف  ناج ، هدید  ات  دییوگب  ار  هنیدم 

! دشوجب شیاهاپ  ریز  هناقشاع  ات  دیناوخب  ار  رثوک 

! دیامن شمدقم  راثن  ار  شا  ییابیز  مامت  ات  دیهد  هزاجا  تشهب  هب 

! دینشن ریسفت  هب  ار  سّدقم  قیاقد  نیا  تمایق  ات  دیهد  تصرف  نامز  هب 

.تسا هدیچیپ  اه  نامسآ  رد  ناگتشرف ، داب  كرابم  يادص 

.دمآ رس  هب  مغ  قارف و  نارود  دییوگب ، نایعیش  هب 

.تسا روهظ  همدقم  مالسلا  هیلع  دّمحمابا  هک 

.تسا دوعوم  تقیقح  ِيوار  مالسلا ، هیلع  دّمحمابا  هک 

.تسا تبیغ  يابیز  هّصق  زاغآرس  مالسلا ، هیلع  دمحمابا  هک 
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يدیعس هّللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنش هس 

دادرخ 1382  20

یناثلا 1424 عیبر   9

Jun. 10  . 2003

مادقا ینارماک  دمحم  / قشع هب  ادتقا 

.دش هتفکش  تداهش  قایتشا و  قشع و  نماد  رد  تفرگ و  وب  گنر و  اه  هیرگ  مرگ  نابیرگ  رد  هک  دوب  خرس  یلگ 

زا راشرـس  ياه  مشچ  زا  ار  نامـسآ  هظحل ، نامه  زا  تفای و  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  مرح  رد  ار  شیوخ  هنارتوبک  دوشگ ، هک  مشچ 
.تخومآ ردپ  هراتس 

.دنک ادتقا  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  يا  هژاو  قشع  دیمهف : دش ، هک  رت  گرزب 

هدیـسر شیوخ  سمـش  هب  هک  دوب  هدـش  ییانالوم  تفای ؛ ار  شیوخ  دـش ، مگ  دیـسر و  هللا -  همحر  ماما  شیوخ -  دارم  ریپ  هب  یتقو 
.تسا

.دوبن نآ  میسرت  ناوت  ار  یملق  چیه  فیصوت و  ناوت  ار  یمالک  چیه  دیجنگ و  یمن  يا  هژاو  چیه  رد  شریپ ، هب  يدیعس  قشع 

زیگناروش و ياروشاع  دز و  همیخ  هللا  همحر  ماـما  هاـگن  رد  تخومآ ؛ ار  داـیرف  هللا ، همحر  ماـما  فرگـش  فرژ و  ِهاـگن  رد  يدـیعس 
فُویُـس اـیَف  یْلتَِقب ، ّـالِإ  ْمِقَتْـسَی  َْمل  ٍدَّمَُحم  ُنیِد  َناـک  نِإ   » هـک دروآ و  رطاـخ  هـب  ار  شیـالوم  نخـس  تفاـی و  نآ  رد  ار  شا  هناقـشاع 

«. ِینیِذُخ

وا ییاهنت  هودـنا و  هب  درب و  یم  یپ  شیاه  مخز  هب  هشیمه  شیوخ ، هاگآدوخان  ریمـض  هار  زا  هک  دوب  شریپ  تاراـشا  وحم  ردـق  نآ 
.دیشیدنا یم 
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نمیرد زین  يو  نادند  دش ، هتـسکش  دحا  گنج  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـند  هک  هاگ  نآ  ینرق ؛ سیوا  لثم  تسرد 
.دندوبر ار  ماما  هک  زور  نامه  داتفا ؛ نادنز  هب  تیوک »  » رد مه  يدیعس  تسکش ،

.هسامح دوب و  شورخ  رسارس 

هوتسن هوکشب و  دوب  يزرابم 

.ّتیمیمص دوب و  ربص  دایرف ، دوب و  مخز  غاد ، دوب و  درد  هچراپ  کی 

مـشچ شا ، هتفرگ  ياه  هرجنپ  دراد و  رطاخ  هب  ار  وا  شیاین  زامن و  ياـه  بش  روش  تارطاـخ و  هعلق » لزق   » نادـنز ياـهراوید  زونه 
.دنهد یم  روبع  دوخ  زا  ار  وا  ینارون  ياه 

.دنشک ریجنز  هب  ار  وا  ياه  همزمز  دنتسناوتن  زگره  اما  دندرک ، ینادنز  ار  وا 

.تخادنا یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  شیالوم  تبرغ  دای  هب  ار  وا  هعلق » لزق   » نادنز كانمن  توکس 

.درواین شیوخ  ناوربا  هب  مخ  داتسیا و  وا 

ُُهِلیُزت ْـال  ُفِـصاوَْقلا َو  ُهْکِّرَُحت  ـال  : » دـنیامرف یم  هک  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  شیـالوم  نخـس  هناوتـشپ  هب  يراوتـسا و  هب  داتـسیا ؛ وا 
.دنک یمن  ياج  زا  ار  وا  دابدرگ  دنکش و  یمن  مه  رد  نیگمهس  ياه  نافوت  ار  وا  هک  تسا  هوک  قح ، هار  درم  ینعی :  (1)« ُفِصاوَْعلا

.تشاد داقتعا  شیوخ  ندش  ینابرق  هب  دوب و  دنب  ياپ  دوخ  نتفر  هب  تفر و  وا 

راـیتخا یب  هچ  وا  هک  تسا  دـهاش  هعلق  لزق   » (2) «. ِراْعلا ِبوُکُر  ْنِم  یلْوَا  ُتْوَْملَأ  : » دوب مالـسلا  هیلع  نیـسح  شیـالوم  ّمنرت  رد  قرغ 
زا یحرط  شناـبل  رب  درک و  یم  همزمز  ار  شیوـخ  يـالوم   (3)« ُلـْتَْقلَا ِتْوَْملا  َمَرْکَا  َّنإ   » همزمز تخیر و  یم  شیاـه  هنوگ  هب  کـشا 

.تفکش یم  دنخبل  هنارت و 

ياه لد  رب  ار  نتفگ  هآ  کی  غاد  دوشگن و  هوکش  هب  نابز  زگره  اّما  نارگمتس ، نایصع  نانمشد و  توادع  شتآ  رد  تخوس  یم  وا 
اهنآ کیرات  هشیمه 

.دیآ رد  زاورپ  هب  تداهش  نامسآ  رد  رون ، سنج  زا  ییاه  لاب  اب  شحور ، غرم  ات  تشاذگ ،

وا تاذل  مشچ  یم  مه  الب  رد  »

« وا تام  میوا  تام  میوا  تام 
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هبطخ 37. هغالبلا -  جهن  - - 1
ص 177. مسجم ، مالسا  - - 2
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تافو 

هراشا

هبنشراهچ

دادرخ 1382  21

یناثلا 1424 عیبر   10

Jun. 11  . 2003

یجنپ هجیدخ  / ربص هروس  همادا 

...دشک یم  رپ  وت  يالط  دبنگ  ات  مهاگن  بات  یب  رتوبک 

.ار وت  تیانع  فطل و  هاگن  ار و  تینابرهم  ار ، وت  هناهب  دنک ؛ یم  مرح  هناهب  دریگ ، یم  شلد  هک  راب  ره 

! دهد یم  یبیرغ  يوب  تمرح ، تسا ، هتفرگ  تمرح  نامسآ  دننیگمغ ؛ نارتوبک  مامت  زورما ،

! ربص يوناب  بیجن ! يوناب  هآ ،

.دزوس یم  قارف  ياه  هلعش  رد  هک  نآ  لاح  دزاسب ، گرزب  غاد  نیا  اب  هنوگچ  هعیش  لد 

.تسین دوبن و  تا  ینامسآ  روضح  قیال  زگره  كاخ ،

.تسا کچوک  تیاهن  یب  تعسو  نآ  كرد  يارب  كاخ 

! ناج همطاف 

.تسا راشرس  وت  نیشنلد  يادص  زا  رّونلا » تیب   » زونه

.دزو یم  رهش  دوپ  رات و  رد  وت  تاجانم  رطع  زونه 

.دلاب یم  دزان و  یم  وت  ینابزیم  هب  مق ، زونه  و 
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تخـس ردارب  قارف  يـالب  برک و  دـنچ  ره  يزوس  یم  عمـش  نوچ  ردارب ، يرود  رد  دـنچره  ربص ! هروس  همادا  يا  دـنبم ، ورف  هدـید 
، دیریگب ار  هقف  تسد  دیاب  زونه  تسامـش ، ناتـسد  ياپون  لفط  نافرع ، زونه  تسا ، رو  هلعـش  هعیـش  ِیناحور  شطع  زونه  اما  تسا ،

.نابهگن ار  ترتع  دیشاب و  ظفاحم  ار  نآرق  .دیزومایب  لیاضف  ار  تلیضف  دیزاونب ، ار  قالخا 

.رون يدروآ و  تکرب  يدمآ ، هک  یتقو  هعیش ! ِیگنتلد  ياه  هظحل  روبص  گنس  يا  دنبم ، ورف  هدید 

.ینابرهم تمحر و  ناهج  کی  اب  يدمآ ؛

يدوب ام  نامهیم  زور  هدفه 

! يدیشخب ییانشور  يدیراب و  رون  زور  هدفه 

!... کنیا و 

نامتعافش ازج ! زور  هعیفش  يا  .میاوت  ّدح  یب  تمارک  هرفس  نامهیم  ام  اه  لاس  رامش  یب  ات  اه و  هام  رامش  یب  ات  اهزور ، رامش  یب  ات 
.نک

ییاضر هدیمح  / هلفان رون و  يوناب 

ّدر رد  رهـش  هک  هتـسخ  ییاه  ماگ  ریجنز و  جنـس و  يادـص  ردـک ، ِنامـسآ  رد  نارتوبک  هنابات  یب  خرچ  رادازع ، ياه  هتـسد  يادـص 
.دوش یم  هلاچم  ناشروبع 

.دهاوخ یم  روانش  دوخ  رد  ار  رهش  هک  مغ  زا  یفیط  دنیرگ و  یم  تانکمم  ياه  هراوید  رب  رس  هک  مومغم  ِکئالم 

.تخانش دهاوخ  زاب  هرجنپ  مادک  ار  وت 

.دزادنا یم  منکممان  ياهراهب  دای  هب  ارم  تیاه  سفن  رطع 

؟ منک رواب  هنوگچ  ار  تلوفا  يدیشخرد ؛ تانئاک  رب  هک  يدیشروخ  نیرت  ینارون  وت 

، تنامشچ

.تسا يراج  یتشهب  يوب  تمیرح ، يوب  دنرهش و  نامیا  نشور  ياه  غارچبش 
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.تسا هتسویپ  كالفا  هب  كاخ  زا  يا  هّکت  ییوگ 

.تسا هتفرگ  جورع  يوب  كاخ ، زا  يا  هّکت 

نآ یب  يدیمخ ، ورف  كاخ  رد  هنوگچ  وت  و  دریگب ! شوغآ  رد  ار  وت  ات  تسا  هداد  تراسج  دوخ  هب  هنوگچ  كاخ ، زا  يا  هّکت  و  ... 
، رهش سابل  ینادب  هک 

!؟ هدز متام  دبا  ات  نامیاه  مشچ  تسازع و  سابل  سپ  نیا  زا 

ینابرق ار  میاه  مشچ  مهاوخ  یم  .دهد  یم  جورع  نامـسآ  ات  اروت  ریـسم  مادک  دوب و  دهاوخ  تهار  ناینرپ  کئالم ، مادـک  ياه  لاب 
.منک

.مراد او  وت  شیاتس  هب  ار  مناهد  مهاوخ  یم 

.مزیرب کشا  موش و  يراجوت  دای  رد  مسیونب و  میوگب ، وت  زا  مهاوخ  یم 

؟ دورس مناوت  یمن  تا  یگرزب  زا  هک  تسا  هنوگچ 

.دنا يرارف  متسد  زا  تاملک 

.دنوش یم  بوذ  وت  مان  ِرون  زا  تاملک 

.دنرادن ار  وت  هوکش  نایب  دادعتسا  تاملک 

.تسا راشرس  هزات  ياه  هنوباب  يوب  زا  تمان 

.دزوس یم  هدروخ  غاد  ياهراهب  زا  تمان 

! تیاهن یب  راشرس و  هزادنا  هچ  یگرزب و  هزادنا  هچ  دزادنا و  یم  ربص  توکس و  دای  هب  ارم  تمان 

؟ مزیرب رس  رب  ازع  كاخ  منک ؟ كاچ  نابیرگ  مبوکب ؟ رس  رب  هنوگچ 

...؟ هنوگچ

تخانـش كدنا  تردـق  یتح  هک  يا  هیاس  گرم ؛ هدیـسوپ  ياه  نوتـس  رب  مشاب  يا  هیاس  سپ ، نیا  زا  ات  دـیراذگب  دوخ  لاح  هب  ارم 
.تشاد دهاوخن  دبا  ات  ار  هلفان  رون و  يوناب  تمظع 
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نیما هدهتجم  وناب  تشذگرد 

هراشا

هبنشود

دادرخ 1382  22

یناثلا 1424 عیبر   11

Jun. 12  . 2003

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / نیما وناب 

هب ادـخ  يارب  دـیامن و  لـمع  نآ  هب  دزومآ و  ملع  سکره  اـمیظَع ؛ ِتاومَّسلا  ِتوکَلَم  یف  َیِعُد  ِهِّلل  َمَّلَع  ِِهب َو  َلِـمَع  َْملِعلا َو  َمَّلَعَت  ْنَم  »
(1)« .دوش یم  هدناوخ  گرزب  اه  نامسآ  توکلم  رد  دهد ، دای  نارگید 

زا يا  هتخوس  ِّدر  دنکش و  یم  ار  ورس  دازآ  مادنا  بیس و  هناوج  زا  زیربل  شوغآ  مدنگ ، راشرـس  ياه  هقاس  لهج ، هقعاص  هک  ینامز 
زا دـشاپ و  یم  رذـب  ار  یکاخ  ياهرواب  يوق ، یتسد  گرزب و  يرکف  .دراذـگ  یم  اج  هب  ار  شیوخ  هایـس  ناـمدود  ّتیلهاـج ، شتآ 

.دنوش روراب  نامسآ  هب  ور  ات  دنک ، یم  يرایبآ  شیوخ  ییایرد  دوجو 

مدق شنیب  شناد و  دورف  زارفرپ و  هداج  رد  ترطف ، ياه  ماگ  نینطاب  گنهآ  مه  هک  یسک  نادواج  مان  ربارب  رد  دز  وناز  اج  نیا  دیاب 
نیا ناگدـنام  هار  رد  ات  درتسگ  ار  وخ  دـنلب  ناماد  دـنادرگ و  هّیهلا  مولع  قح و  تایآ  هنیجنگ  ار  شیوخ  هنیـس  تعـسو  اـت  تشاذـگ 

.دنبای نتسشن  لاجم  رفس ،

ییوناب مارتحا  هب  تخاـس ؛ دوخ  هدولآ  باوخ  باـت و  یب  ار  بش  دومن و  دوخ  هدنمرـش  ار  ملق  درک ، ادا  ار  ملع  قح  هک  نآ  ربارب  رد 
.نیما وناب  دوب ؛ داهتجا  ملع و  ِنیما  هک 
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؟ ار کیرات  هدیشک  من  ياهرکف  تسا  یتجاح  هچ 

رطـس رطـس  ات  دربب ؛ الاب  ار  اهنآ  زا  يا  هّرذ  دزیرب و  نیئاپ  يرز  ِرات  کی  وناب ، یباتفآ  ناـج  زا  دـنورب و  سپ  اـهربا  هک  تسین  نیا  زج 
«. هّینامحَّرلا ُتاحَفَن  »

ناشاه لد  رد  هّیمشاهلا » نیعبرا   » نشور ياه  قفا  زا  يا  هزات  عولط  راب  کی  ات  دنناوخب  راب  لهچ  ار  هزاوآ  رپ  ِیقرش  نآ  هراتس ، نآ  و 
.دیآ دیدپ 

ات تسا  یلائَْللا » نزخم   » ياه هژاو  رد  قشع  نامـسآ و  یبآ  توربج  ات  كاخ  ياعدا  یب  ناتـسآ  زا  تسا ؛ قشع  ندورـس  رد  شیاتس 
ار تقیقح  دشک و  یم  میرح  ار  اه  شزرا  نید  ِنیما  هک  اج  نآ  نافرعلا ؛» نزخم  »

.دنز یم  ملق 

دساف نامشچ  يروک  یتسپ و  رد  دوش و  یم  دنلب  فافِع  رولب  نتسکش  بارش و  ياه  ماج  شیع  رد  ناطیش ، ههقهق  هک  ینامز  يرآ !
، دشک هنابز  رگا  نابز  هک  دوش  یم  هِملـسُم » ٍِملـسم و  ِّلُک  یلَع  ٌهضیرف  ِملعلا  ُبَلَط   » يوبن ثیدح  قادصم  نیرتابیز  دچیپ ، یم  هعماج 

.دنیشن رتسکاخ  هب  شنایب  زا  زاب 

یناروـن طوـطخ  رد  میباـی ؛ یم  نیرتادـیپ  ییادـیپان ، همه  اـب  ار  وا  اـما  میا ، هتـسشن  مغ  هب  ار  شحور  یتوـکلم  جورع  هـچرگا  لاـح 
يراج شروضح  ناکم  نامز و  يادنلب  زا  هشیمه  ات  هک  اهدومن ، اهدوب و  دوپ  رات و  رد  لوئـسم و  ياه  ملق  دنور  دنیآرد و  بوتکم ،

.تسا

یبیط دیهان  / یناریا وناب 

، ناوناب هک  دوب  اه  لاس  .دوب  يراج  اه  ناج  ماشم  رد  نآ  نرتسن  سای و  رطع  هک  راهب   88 تشذگ ؛ یم  وا  تکرب  رپ  رمع  زا  لاس   88
.دندرک یم  مامشتسا  ار   (1)« یناریا يوناب   » ياه سفن  رطع  دندش ، یم  رادیب  باوخ  زا  هک  حبص  ره 
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.دیشخب یم  رگید  یتوارط  ار  اه  لد  باتفآ ، توالت  ماگنه  هب  شنیشنلد  توص  دوب و  زادنا  نینط  اه  شوگ  رد  وا  ینامسآ  ياوآ 

.دوب اه  نابز  رس  رب  نزرب  يوک و  ره  رد  وا  تواخس  ناتسد  هنازور و  ياه  تاقالم  اه ، هبنشراهچ  ریسفت  ياه  هسلج 

وا درک ؛ میسرت  هداوناخ  هب  تمدخ  رانک  رد  يونعم  كولس  ریـس و  يارب  ار  ریوصت  نیرتابیز  هک  دوب  فوسلیف  يا  هدهتجم  نیما ، وناب 
: دیوگ یم 

، دندرک یم  يزاب  نم  لاس  نسمه و  نارتخدو  ناکدوک  یتقو  .مدوب  يا  هدشمگ  لابند  هب  یکدوک  زا  »

« ...و متشگ  یم  يزیچ  لابند  هب  متخادرپ ، یم  رکفت  هب  نم 

ناتـسد ات  دیـشیدنا  یم  دوب  یتسه  ملاع  رد  هچره  شنیرف و  نیمز و آ  دروم  رد  تسیرگن و  یم  نامـسآ  هب  .تشادـن  رارق  مارآ و  وا 
! دیدو دنیبب  ار  اهنآ  هدننیرفآ  ياطع 

...و یسرکلا  هیآ  دمح و  دیحوت و  هروس  تخومآ ؛ وا  هب  ار  هناقشاع  شِیارُس  نیلوا  هناخ ، بتکم 

.رسمه يارس  هب  ردپ  هناخ  زا  یترجه  داهن ؛ مدق  ناتسوب  هب  ناتسلگ  زا  تشذگ ، وا  رمع  زا  هک  راهب  هدزیس 

حورو دیراب  شناج  هدید  رب  یهلا  تمحر  هک  نیا  ات  دوب ، هدش  هتخود  نامسآ  هب  شنامـشچ  هرامهو  تشذگ  وا  رمع  زا  لاس  تسیب 
.درک تفرعم  باریس  ار  وا  هنشت 

«، يدابآ فجن  یلعدیس  اقآ  « ؛ دنزومایب وا  هب  ار  نافرع  قشع و  ملع و  سرد  ات  دندمآ  یم  وا  هن  اخ  هب  يراوگرزب  دیتاسا  زور ، نآ  زا 
ار وا  هنشت  حور  دندرک و  یم  نشور  ار  شلد  هناخ  غارچ  هک  دندوب  يدیتاسا  فیرـش ،» رغـصا  یلع  ازریم   » و يا » هرفز  دنوخآ  جاح  »

.باریس

، دیسر همین  هب  شرمع  كاپ  هرجش  هک  هاگ  نآ  دز و  وناز  هنافراع  هناعضاخ و  ناگرزب ، نآ  شنادو  ملع  یـسرک  ربارب  رد  لاس  تسیب 
.دنایامن ار  شیوخ  ناوارف  راب  گرب و 

بقانم یف  یلائللا  نزخم  ، » نآ زا  سپ  یبرع و  نابز  هب  یباتک  تشاگن ؛ ار  هیمـشاهلا » نیعبرا  ، » دوخ باتک  نیلوا  یگلاـس ، لـهچ  رد 
«. هینامحرلا تاحفن   » و یتخبشوخ » شور  «، » تداعس هار  ای  قالخا  «، » كولس ریس و  «، » یلاوملا یلاوم 

، تسا هدیـسر  پاچ  هب  دـلج  هدزناش  رد  هک  ار  ناـفرعلا » نزخم   » ریـسفت درک و  نآرق  میدـقت  ار  دوخ  فیرـش  رمع  زا  لاـس  تسیب  وا 
.تشاگن
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نزخم ریـسفت  يایرد  زا  هنیرید ، راـی  ود  ار  لاـق » لاـح و   » ار و لـقن » لـقع و   » دـنناد و یم  ریذـپانادج  ار  ناـفرع  هفـسلف و  هک  ناـنآ 
، نافرعلا

ياهدیراورم

.تفای دنهاوخ  دوخ  ناج  بیز  ار  يدنمشزرا 

اضردمحم اقآ  هّللا  تیآ  ، » مق هیملع  هزوح  سسوم  يدزی ،» يرئاح  هّللا  تیآ   » زا تیاور  داهتجا و  ياه  هزاجا  یگلاس  هس  لهچ و  زا 
هّللا تیآ   » هب لاس ، دنچ  زا  سپ  زین  دوخ  درک و  تفایرد  یتانابهطـصا » هّللا  تیآ   » و يزاریـش » مظاک  دمحمدیـس  هّللا  تیآ  «، » یفجن

.درک اطع  تیاور  هزاجا  ینویامه » هیولع  وناب   » و نوّسحلا » ریهز  «، » یفجن یشعرم 

نافرع داـهتجا و  ملع و  كاـپ  يوناـب  نیا  یگدـنز  رتفد  زا  گرب  نیرخآ  هامدادرخ 1362  موس  تسیب و  هبنـشود ، زور  رد  ماـجنارس 
.تخاس رادازع  دوخ  گوس  رد  ار  لضف  ملع و  نادرم  نانز و  دروخ و  قرو 

.دش دهاوخن  وحم  یتیگ  هحفص  زا  زگره  شراگدنام  ناراگدای  مانو و  دای  اما  تفر ، وا 

! ددرگ افوکش  دنز و  هناوج  يرگید  ياه  « نیما وناب  ، » ناوناب نایم  زا  ینامز ، ره  رد  هک  دیما 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخ  نوخ  هب  هفوکرد  یفقثراتخم  مایق 

هراشا

هبنشکی

دادرخ 1382  25

لوالا 1424 عیبر   14

Jun. 15  . 2003

مادقا ینارماک  دمحم  / شطع یهاوخ  نوخ  هب 

ییاه مشچ  اب  یگنشت ، یهاوخ  نوخ  هب  دمآ ؛ راتخم 

.دمآ راتخم  .ماقتنا  شتآ  زا  زیربل  يا  هنیس  قشع و  زا  راشرس 

.دورس یم  نانچمه  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رخآ  عادو  زوس  باتفآ ، تشاد و  رطاخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ياه  همزمز  تارف ، زونه 

تنایخ و هندرگ ، تشپ  زا  تشاذگ و  رـس  ِتشپ  شیوخ  زیت  دـنت و  هاگن  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تبرغ  ِینالوط  رـسیم  دـمآ و  راتخم 
.دوش قحلم  البرک  ِینابرهم  هب  ات  درک ، روبع  رجنخ 

.البرک تشد  کی  یگدرتسگ  ات  هفوک ، ِدودنا  تنایخ  زیگنا و  ساره  سرت و  ياه  هچوک  زا  دمآ ؛ راتخم 

زا یتوکـس  تمـس  هب  رامت ، مثیم  هدش  هدیـشک  ریجنز  هب  نامیا  تمـس  زا  يدیماان و  تشپ  زا  نادنز ، ياه  هلیم  تشپ  زا  دمآ ؛ راتخم 
یناشیرپ تریح و  تهب و  سنج 

.تساوخ یم  مالسلااهیلع  همطاف  دوب و  هتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هنوگ  نآ  دمآ ؛

(1) «. تسا نتخیرگ  هشیدنا  رد  هیامورف  درم  دشیدنا ، یم  لمع  يازج  هب  هدازآ  درم  هک  ییاج  « ؛ دمآ ماقتنا  شتآزا  زیربل 
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هیلع ربکا  یلع  هب  وا  هک  یتبرـض  داتفا و  يدبع » ذـقنم  نب  هرَم   » دای هب  تشادـن ؛ فک  هب  یتقاط  هک  نآ  لاح  تفرگ ، فک  هب  ریـشمش 
.دروآ دراو  مالسلا 

میـشه نب  کلام   » دای هب  تشاذگ ، رـس  هب  هک  ار  دوخ  ِدوخ  هالک  دمآ و  شورخ  هب  شدوجو  ياه  هرذ  مامت  دیـشوپ ، هک  ار  شا  هرز 
.درب تراغ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دوخ  هالک  هنامحر ، یب  هنادرمناوجان و  ناسچ  هک  داتفا  یئادب »

نیـسح رکیپ  رب  هنوگچ  هک  دروآ  دای  هب  ار  بهو »...! نب  حلاص  کلام ، نب  دیـسا  همثیخ ، نب  ملاس  ، » دش شیوخ  بسا  رب  راوس  یتقو 
.دنتخات بسا  مالسلا  هیلع 

.جوا هب  رس  ماقتنا  شتآ  دز و  یم  جوم  شنامشچ  رد  قوش 

اپ تسد و  ار  تنایخ  ددنبب و  ار  ملظ  ياپ  تسد و  ات  دمآ  یم  « (1) ُلتقلا تْوَملا  َمَرکَا  َّنِا  : » داتفا مالسلا  هیلع  یلع  يابیز  نخس  دای  هب 
.دراپسب تلادع  تسد  هب  هتسب 

نابل رب  شیوخ  ناساره  ناسرت و  بلق  زا  ار  َِکلاتِِقل » ْتَبَّقَنَت  ْتَمَْجلَأ َو  ْتَجَرْسَا َو  هُما  هللا  نعل   » همزمز یتح  مه  رمـش  ات  دمآ ، راتخم 
هـسیسد ياه  تسد  اب  هک  ار  یتوادع  شتآ  ِمعط  ات  دش ، یم  یمزیه  شا ، هدش  عطق  ياپ  تسد و  هک  هاگ  نآ  دیامن ؛ يراج  شنازرل 

.دشچب دوب ، هتخورفا  شیوخ  رورپ 

....نیسح یهاوخ  نوخ  هب  شطع ، یهاوخ  نوخ  هب  دمآ ؛ راتخم  يرآ !

يوسوم رغصا  یلعدیس  / تلادع ریشمش  دایرف 

! درمژپ توکس  فالغ  رد  ریشمش ، دایرف  اهزور ،

رگید هک  دندرک  یم  رکف  همه  .دنتسشن  مهرم  دیما  هب  یمخز ، ياه  لد  يرامـش ، یب  قیاقد  دندرـسفا و  ّکش  رابغ  اب  اهرواب  اه ، هام 
! تشاد دهاوخن  هتشادن و  ریخأت  هاگ  چیه  یهلا » تلادع  ، » اّما تسا ؛ هتشذگ  راک  زا  راک 

! درک یم  ساسحا  ار  یّصاخ  یگنشت  یفقث » ِدرم   » ریشمش زور ، نآ 

تساوخ یم 

رت هنشت  دوب ؛ هنشت  ریشمش  .دیدن  بآ  یلو  دوب ، شطع  يایرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  يزور  ماقتنا  هب  دوش ؛ هدید  بآ  يا  هروکرد 
! یلاخ ياه  کشم  زا  رت  هنشت  اروشاع ، دیشروخ  زا 
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.راشرس مالسلا » هیلع  نیَسُْحلا  ِتاراَثل  ای   » زاوآ زا  هفوک ، دوب و  نیمز  يابیز  ياهزور  زا  یکی  زور ، نآ 

.دنمهفب ار  نیراّبَْجلا » ْمِصاْقلا  ِهّللا  ِمِسب  : » ینعم مهیلع ») هّللا  تنعل   ) هلمرح نانس و  رمش و   » ات دش  يا  هناهب  راتخم  زور ، نآ 

: هک دنامهفب  دایز » نبا  دعس و  نبا   » هب ات 

! تسا هدیسر  تباجا  هب  هنوگچ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  نیرفن  و  دراد ؟ يا  هزم  هچ  نیِملاّظلا ،» ِلاکَن  »

ار نیِملاظلا » ریبُم   » دنامهفب مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  لتاق  هب  ات 

ار نیبِراْهلا » ِكِرْدُم   » دنامهفب مالسلا  هیلع  مساق  ترضح  نالتاق  هب  ات 

.ار نیِربکَتْسُْملا » ُعَضَی   » دنامهفب يوما »  » هاگتسد هب  ات 

مهیلع هّللا  تنعل  ) یلوخ جاّجح و  نب  رمع  رـُشب ، نب  کـلام  کـلام ، نب  داـیز  ذـقنم ، نب  هّرم  لـیفُط ، نب  میکح  داـقر ، نب  دـیز   » هب و 
: هک دنامهفب  نیعمجا »)

زیرم ّتیعمج  نوخ  نالوج ، ياسرف  سوه  يا 

! صرح ِناکد  دَحل ، تشخ  کی  هب  ددرگ  یم  هتخت 

شتآ هب  یبآ  راگنا  نمؤم ، ياه  لدو  دـندودز  یم  ناـشیاه  مشچ  زا  راـبغ  اـه  هنییآ  دوب و  نیمز  ياـبیز  ياـهزور  زا  یکی  زور ، نآ 
! تشاگن یم  ار  رگید  يا  همان  تربع  ملق ، دناوخ و  یم  ارف  رکُش  هب  ار  لد  ِهَت  بیجن ، یشمارآ  دنا ؛ هتخیر  ترسح 

، مالـسلا هیلع  ییحی  ترـضح  تداهـش  اب  لییارـسا ، ینب  هک  دوب  یناوات  نامه  دـنداد ، یم  سپ  هفوک  ِراک  تنایخ  یلاـها  هک  یناواـت 
! دوب نآ  « ییایند  » لوا و تمسق  هزات  هک  یناوات  دنتخادرپ ؛

! داب هدوتس  دندش ، البرک  يادهش  نوخ  رگ  ماقتنا  وا ، باکر  رد  هک  يریلد  نادرم  راتخم و  دای 

ییاضر هدیمح  / ...نزب ریشمش 

! شکب ریشمش 

.دزوسب شیوخ  رد  هقرج  هقرج  یگشیمه ، یتمادن  ِشتآ  رد  نیمز  تمشخ ، ياه  هقرج  اب  راذگب 

! شکب ریشمش 

.دنازرلب ار  راسمرش  ِكاخ  ِنت  ِدنب  دنب  تا ، یپ  رد  یپ  ياهدایرف  يادص  راذگب 
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.دنچیپب مه  رد  نامسآ  نیمز و  تریشمش  قرب  زا  ات  شکب  ریشمش 
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ّدر ات  راذگب  مکحم  اخ ك ، رب  ار  تیاه  ماگ 

.دوش ناراب  باهش  تروبع ،

.دیآرد زازتها  هب  خیرات  يادنلب  رب  ات  زارفارب  یهاوخنوخ  شفرد 

.هدب رارق  تمشخ  ِناشوج  همشچرس  ار  تارف 

.زیرب مه  رد  ار  گنرین  رازه  رهش  نیا  هفوک ، زاسب و  تا  هزین  رب  یهاوخنوخ  يارب  یقریب  هراپ ، هراپ  هتخوس و  ياه  همیخ  زا 

.دوش بوشآ  رهش  تیاه ، هّجض  ییاسر  رد  ات  نک  دنلب  ردق  نآ  ار  تیادص 

تسا و یگداتـسیا  ریـسم  تیاه  هناشرـس  دـهد ، یم  يراوتـسا  يوب  تیاه  ماگ  تسا و  هدز  نیقی  ياـه  هناوج  تیاـه  تسد  راـتخم !
.تسا مشخ  زا  یناشفشتآ  ِرو  هلعش  تنامشچ 

.تسا هدروآ  شوج  هب  ار  تنوخ  اروشاع ، ِرهظ  ِكاخ  ِیخرس  ِدای  تسا و  هدرک  اغوغ  تیاه  نایرش  رد  اروشاع  نینوخ  هسامح 

! شکب ماین  زا  ریشمش 

! نک روبع  وت  رد  وت  زیلهد  نیا  زا 

.نک راوآ  ار  تیوربور  ياهراوید  نک و  درُخ  اپ  ریز  ار  کش  ياه  هیاس  ِمامت  .راذگب  ینشور  حبص و  هب  اپ 

.دنچیپ یم  داب  رد  روبع  يارب  یهاوخنوخ  ینالوط  ِنافوت  ياّنمت  رد  تبسا  ياه  لای 

یتلادـع یب  هب  خـیرات ، ِتواسق  هب  هلمح  تسا ؛ رهـش  یمحر  یب  هب  هلمح  زاغآ  یهاوخنوخ ، يارب  ماـیق  تسا و  هثداـح  نتـسبآ  رهش ،
.نامز

.دیآ یم  دایرف  يادص  زونه 

.دسر یم  شوگ  هب  نانز  ناکدوک و  هّجض  يادص  زونه 

.ینامیشپ جوم  جوم  تسا و  تارف  ِکشخ  نابل  زونه ، دنازوس و  یم  ار  كاخ  هدوسرف  ِنهذ  شطعلا ، ياه  هیوم  زونه 

! راتخم

! يرآ نزب - ! ریشمش  وش ! اهر  اخ ك  زا  ریگب ! لاب  هتسب  ياه  هچیرد  زا  نک ! روبع  خیرات  زرم  زا 

....تمشخ ياه  هلعش  زا  رهش  ات  نزب  ریشمش  نانچمه  سپ  تسا ؛ نوخ  خساپ  نوخ  وت ، داقتعا  هب 
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  نامرف  هب  یگدنزاس  داهج  لیکشت 

هراشا

هبنش هس 

دادرخ 1382  27

یناثلا 1424 عیبر   16

Jun. 17  . 2003

يوسوم رغصا  یلعدیس  / بالقنا تعسو  هب  یبالقنا 

هاگنامرد و نودب  بآ ، نودـب  قرب ، نودـب  هداج ، نودـب  هداتفا  رود  ياهاتـسور  نازوس ، ياهریوک  هدیـشک ، کلف  هب  رـس  ياه  هوک 
! مان هشقن و  نودب  یتح 

.دونشب ار  نّدمت »  » يادص تسناوت  یم  ادخدک »  » بسا اهنت 

ياضف دـمآ ! یم  باسح  هب  یناهج » ندـمت   » هب دورو  هناشن  اـهنت  دوب ، هدز  نایادـخدک  بسا  هب  توغاـط ، میژر  هک  يا  هنوراو  لـعن 
هک دندوب  اضف » رـصع   » رد نامیاهاتـسور  هدنز  ریواصت  اهنت  اه ، هداج  هار و  ِیخالگنـس  اه ، همـشچ  مشچ  ِیگریت  اه ، هچوک  کیرات 

«! یندم  » قوقح هب  دسر  هچ  ات  دندوب  هدنام  مورحم  نامردو  تشادهب  ساسحا  زا  یتح 

هـشقن یتح  تخانـش ! یمن  تیمـسر »  » هب یـسک  ار  ناکدوک  هدز  لوات  ياه  تسد  هک  دوبن ، دمآرد  لکـشم  اهنت  یهایگ ، ياه  تفآ 
یگتسب تارضح  ياهدیدزاب  دید و  هب  اهنت  مدرم ، ِتشونرس  دوب و  ییاسانش  لباق  راتخمدوخ  نابابرا  ِنیب  هرذ  اب  اهنت  اهاتسور ،

! تشاد

هب اشامت ، یبآ  ياه  هرجنپ  تفر و  نیب  زا  یگریت  مامت  رون ،» راجفنا   » اب دـنا ! هدیـسر  تباجا  هب  راگنا  خـیرات ، هدز  لواـت  ياـه  تسد 
.دش هدوشگ  هدنیآ  زبس  ياه  قفا  تمس 

.درک رپ  رکِش  رکُش و  توارط  زا  ار  اتسور  ياه  هناخ  ماشم  هزات ، ياه  نان  يوب 
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ياـشامت يارب  ار  یقفا  درک ، هیدـه  ناریا  مدرم  ماـمت  هـب  ار  یناـسنا  تفارـش  هـک  هللا ،» هـمحر  ینیمخ  ماـما  ، » بـالقنا خـیرات  درمربا 
.دیسر یگدنلاب  هب  یگدنزاس » داهج   » هک دوب  نیا  و  دننک ؛ تفایرد  بالقنا  زا  ار  دوخ  مهس  ات  تفرگ  رظن  رد  اتسور  نادنزرف 

؛ تشادهب ياه  هناخ  ینعی  تیدبا ،! لوط  هب  ییاه  هداج  ینعی  قرب ؛ ینعی  بآ ، ینعی  اهاتسور ، یگدنز  ضبن  ینعی : یگدنزاس  داهج 
! تساه لد  هصغ  اه و  تسد  مخز  هدنهد  افش  هک  ییاه  هناخ 

! اه یلاش  شوغآ  رد  بآ  یلالز  ناکدوک ، هاگن  رد  یلاحشوخ  قرب  ینعی : یگدنزاس  داهج 

! تداهش تعسو  هب  ییاهزیر  كاخ  ینعی : یگدنزاس  داهج 

هک ییاه  هنیـس  ینعی : هدـنیآ ! لوط  هب  یلاـناک  تقادـص و  ياـفرژ  هب  يرگنـس  ینعی : رگنـس !» یب  نازاسرگنـس   » ِقفا رد  زاورپ  ینعی :
، بالقنا رتفد  رد  عافد  هرطاخ  لاس  تشه  ینعی : یگدـنزاس  داهج  دنـشاب ! نمـشد  لباقم  يّدـس  اـت  دـندش  رپس  شکرت  ریت و  لـباقم 

! تداهش هنییآ  ینعی :

.دیسر یگدنلاب  هب  درک و  دشُر  دیشوج ، نآ  نورد  زا  هک  دوب  بالقنا » تعسو  هب  یبالقنا  ، » یگدنزاس داهج 

.یمارگ ار  گرزب  زور  نیا  میراد و  یم  ساپ  ار  دش -  نیشن  توکلم  هک  بالقنا -  ریما  نیریش  راگدای  نیا 
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نارمچ رتکد  تداهش 

هراشا

هبنش

دادرخ 1382  31

یناثلا 1424 عیبر   20

Jun. 21  . 2003

يوسوم رغصا  یلعدیس  / جارعم تذل 

.تسیرگن یم  اروشاع  هنییآ  رد  ار  دوخ  هاگ ، هک  دیشیدنا ، یم  تداهش »  » هب يردق  هب 

.دوب هدروآ  هلولگ  مخز  داهج و  تمس  هب  ایند -  هدکشیاسآ  نیرتهب  زا  ایند -  يوس  نآ  زا  ار  وا  هک  دوب  شا  یلزا  قایتشا  تداهش 

ضیوعت يرهـش  نردم  ياه  هدافا  اب  ار  شا  ییاتـسور  يوخ  هاگ  چیه  هک  يدنویپ  دوب ؛ هدز  دنویپ  قشع  هب  ار  وا  شا  ینیـسح  ترطف 
! درکن

هب ار  وا  یناـحور ، زاـیتما  نیمه  دـنامن و  رود  عضاوت  يراـسکاخ و  زا  هاـگ  چـیه  تشاد ، ماـقم  ملع و  رظن  زا  هک  یتـمظع  دوـجو  اـب 
.دیناسر نامیا  هجرد  نیرتالاب 

بارـس نیغورد و  دّدجت  هربنچ  ریـسا  هک  دوب  هدرب  اکیرمآ »  » هب دوخ  هارمه  يزیچ  بدا ، گنهرف و  رنه و  قشع و  ِدهم  ناریا ،»  » زا وا 
! تفرگن قلعت  راگنز  شتریس ، هنییآ  دشن و  امنرهاظ 

شمـالک .يرظن  مولع  رد  مه  دوب و  هدیـسر  لاـمک  هب  یلمع  موـلع  رد  مه  دـناسر ، یم  ار  باـختنا  ییاـبیز  شماـن ، هک  یفطـصم ،» »
.دوب هناقشاع  شراتفر ، هنافراع و 

! دوب هتخومآ  ار  یهاوخادخ  یهاوخ ، نطو  زا  رتارف  وا  هب  تشاد  هک  یقشاع  حور 

.دنتشادن یقرف  نیطسلف ،»  » و نانبل »  » نامولظم ای  اکیرمآ  مورحم  ناتسوپهایس  وا ، يارب 

ص:125

هرامش 49 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


« جارعم تذل   » هک منک  یم  رکش  ایادخ ! : » دوب هدیشخب  يرگید  گنر  ار  شیاه  همزمز  هک  دوب ، یقارشا  نانچ  وا  هتفای  لماکت  تریس 
ینازرا محور  رب  ار 

(1) «. مهاوخن يزیچ  وت ، زا  اقب  زج  منیبن و  ار  يزیچ  وت ، دوجو  زج  اج ، نآ  رد  مرذگرد و  تایّدام  يایند  زا  هاگهگ  ات  یتشاد ،

يرولب دیایب ؛ نوریب  رولب ، هنییآ  لثم  تفرعم  هروک  زا  شدوجو  كاخ  ات  دوب ، هتخومآ  وا  هب  ار  كولـس  لحارم  مامت  تداهـش ، راگنا 
.دوب مدرم  دزنابز  هشیمه  هک  شبان  ساسحا  لثم  لالز ، فافش و 

: هک دوب ، تیب  نیا  قادصم  سدقم ، عافد  ياه  ههبج  رد  شا  یگدنمزر  داهج و  تفیرفن و  ار  وا  ییایند  ياه  ماقم 

تسا هتخات  نورب  دود  دشِک ، لاب  ات  هلعش 

دنتسب لمحم ، نتسب  زا  رت  شیپ  ام ، راب 

! دز اروشاع  نیتملا  ُلبَح  هب  تسد  ناوتب  اج  نآ  زا  هک  یهاگیاج  تسوا ؛ جورع  ِناکلپ  نامه  هیوالهد ،»  » نادیم راگنا 

: هیآ قادصم  دش و  ییالبرک 

« نُوقُزری مِهبَر  َدنِع  ٌءایحا  َْلب  اتاومَا ، هّللا  ِلیبس  یف  اوِلُتق  نیّذلا  َنَبَسحَت  «َو ال 

! تخیوآ لد  شوگ  رد  تدارا  هقلح  دز و  هرگ  تداهش  يوسیگ  هب  ار  شقشاع  ناج  هللا  همحر  نارمچ  یفطصم  رتکد  دیهش 

! دوب شهوکش  اب  گرتس و  حور  هتسیاش  هک  درک  باختنا  ار  یهار 

! يروالد تعاجش و  نیع  رد  تشاد ؛ ساّسح  فیطل و  یحور  وا 

! داب یمارگ  لمع ، ملع و  تداهش و  داهج و  قشع ، هسامح و  ِدرمگرزب  نآ  دای  مان و 

يریخ یلع  نافرع / رگریوصت 

یم بوخ  روت ا  نانبل  روبصو  مواقم  ياهرگنس  .تسا  هدربن  دای  زا  ار  وت  زیگناروش  ياه  هسامح  نانبل ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  زونه 
.دنسانش

نامیا و رطع  زا  دندوب  رپ  هک  تیاه  تسد  اب 

.دنراد هنیرید  یسنا  هفطاع ،
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؛ دنسانش یم  بوخ  ار  وت  مه  هیوالهد  هواپ و  هک  نانبل ، اهنت  هن 

.دید گرم  اب  ورایور  ار  وت  دش  یم  گنج ، هرطاخ  رطخ و  زا  رپ  ياه  بش  رد 

تداهـش سورع  یـسوب  ياپ  هب  نانک ، صقر  يدرک و  اهر  شیاه  قرب  قرز و  همه  اب  ار  ایند  يدینـش ، ار  گنج  سوک  هک  هاـگ  نآ 
.ینک حتف  ار  یگنادرم  فاق  هلق  ات  یتفاتش ،

.شاب رفک  رب  نامیا  يزوریپ  دهاش  يزاس ، هسامح  یگداتسیا و  اه  لاس  زا  دعب  درگرب و  نونکا  و 

.میدیمهف یمن  ار  گنج  نافرع  ام  دوبن ، دننیب -  یم  هتشون  تسد  ار  نآ  یضعب  هک  تیاه -  هتشون  لد  رگا  دیاش 

.شنتخوس قشع و  زا  شزاجعا ، کشا و  زا  وگب ؛ تیرشب  ياه  مخز  زا  .سیونب  نامیارب  رابرگید  ایب و 

هب ار  گنج  شتآ  رد  هدـییور  یلگ  هخاش  باتفآ ، یمرگ  هب  یهاگن  اب  يوش و  یم  مخ  هلولگ  شتآ و  شکاشک  رد  هک  ار  يا  هظحل 
؟ درک ریوصت  ناوت  یم  یمالک  هچ  اب  یقطنم و  هچ  اب  ینیشن ، یم  اشامت 

نامیتی و هدرک  ناروف  ياه  کشا  رد  ای  نوخ  شتآ و  ياه  هنحص  رد  مییوجب ؟ اجک  رد  دیاب  ار  وت  يدرمناوج ! ییاتـسیا و  رایعم  يا 
؟ نانز هویب 

؟ هیوالهد هتسشن  نوخ  هب  ياه  تشد  رد  ای  نانبل  بونج  هتخوس  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد 

.میدیدوت هدروخ  هنایزات  شود  رب  ار  هتسشن  قیاقش  هنیس  رب  ياه  غاد  ام 

.تسا هتسشن  اشامت  هب  تاجانم  رون و  ياه  هلاه  نایم  رد  ار  وت  اهراب  بش ، مین  ِباتهم 

.یتشاذگ ناهد  هب  تریح  ِتشگنا  ار  یکاخ  هوک  نیا  نامد  هدیپس  اهراب  نوخ ، کشا و  باقرغ  رد  وت 

یم قشع  ناتسآ  رب  رس  تسود  ترـضح  هاگـشیپ  رد  هنوگچ  نابـش ، مین  هک  وگب  وگب ؛ نارمچ  هنابـش  ياهزاین  زار و  زا  ام  اب  هام ! يا 
.دییاس

يارب هنیس  هب  هنیس  شیاه ، هسامح  حرش  ات  وگب 

.دنامب راگدای  زار ، لها  هلیبق  نامدرم 

.دیشک یم  شود  رب  اج  کی  ار  نامیا  ملع و  تناما  راب  هک  وگب  نخس  يدرم  زا 
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راظتنا يوبس  زا 

یبیط دیهان  !/ قشع فسوی  يا  ... 

یم نم  منک  یمن  زاب  تباجا  حیرـض  ياه  لفق  زا  ار  میاه  تسد  مزاس و  یمن  انـشآ  مه  اب  ار  میاه  کـلپ  هظحل ، نآ  يوزرآ  رد  نم 
.تسا مالسلا  هیلع  فسوی  هب  اه  هصق  نیرت  هیبش  وت ، هصق  هک  ما  هدینش  مناد و 

!؟ تشذگ هچ  شردارب  هتخابکاپ  لد  رد   (1)« یخا اذه  ُفسوی و  اَنَا   » تفگ شناردارب  خساپ  رد  وا  هک  هاگ  نآ  متسناد  یم  شاک 

، دنتخانـش یمن  اّما  دـندید  یم  ار  وا  فسوی  ناردارب  مدرم و  هک  هنوگ  ناـمه  : » دومرف اـبیز  هچ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  یتسار 
« .فسوی نانوچ  دسانش  یم  ار  اه  نآ  وا  هک  یلاحرد  دنسانش ؛ یمن  یلو  دنیب  یم  اروا  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  هب  نادنمقالع 

؟ مینک مشچ  يایتوت  ار  تیاپ  كاخ  میسانشب و  مینیبب و  ار  وت  ام  ایآ  دوش  یم  اقآ !

؟ میوش هقرغ  تهاگن  رطع  رد  مینیبب و  ییام ، ياه  لد  ِرصم  زیزع »  » هک ار  وت  ایآ  دوش  یم 

تنطلـس فسوی ، ترـضح  .دـنک  روتـسم  ار  دوخ  تّجح  هک  دـهاوخ  یم  هاگ  دـنوادخ ، : » دومرف یم  قطان  قح  هب  ماما  هک  ما  هدـینش 
دنوادخ رگا  دوب و  هار  زور  هدجه  شردپ  وا و  نیب  تشاد و  رایتخا  رد  ار  رصم 
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فـسوی تراشب  ندینـش  زا  سپ  بوقعی ، هک  دنگوس  ادـخ  هب  .تشاد  تردـق  دـنایامنب ، ار  فسوی  ناکم  تساوخ  یم  زیزع  لیلج و 
(1)« .درک یط  زور  ُهن  رد  ار  هزور  هدجه  هار  دوخ ، نارسپ  اب  هارمه 

هناقـشاع دوخ  نینهآ  ياه  مدق  ریز  رد  ار  نیمز  نامز و  مباتـش و  یم  وت  يوس  هب  راو  بوقعی  ییایب ، رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  نم  و  ... 
.وت ياپ  سوبکاخ  .دش  مهاوخ  سکره  زا  رت  قاتشم  هشیمه و  زا  رت  هتفیش  مهن و  یم 

ینوطالقس میرم  / راتفرگ ياهزور  نیا  تشپ  ... 

؟ مینزن ادص  ار  وت  هنوگچ 

؟ میشابن تدای  هب  هنوگچ 

؟ مینکن همزمز  ار  تمان  هنوگچ 

تسوت مان  رد  یتسه  نشور  ياهادص  مامت  هک 

دنا هدنام  هدنز  وت  مان  اب  دیواج  ياهدای  مامت  هک 

دنا هدرک  همزمز  ار  وت  سدقم  ياه  مان  مامت  هک 

؟ میشابن تندمآ  راظتنا  مشچ  هنوگچ 

، میوشن رادیب  اه  هچوک  هلاس  رازه  باوخ  زا  هنوگچ 

دنا هداتسیا  هفوکش  هب  ار  وت  ندمآ  بیس ، جنران و  ياهراهب  مامت  هک 

دنا هدش  رادیب  یگرمزور  باوخ  زا  لفاغ ، ياه  هچوک  مامت 

! ملاع ياه  یبوخ  همه  لقث  زکرم  يا 

! یلاعتم یقیقح  ینعم  يا 

! اه بآ  همه  يادخ  هب 

! اه لگ  همه  يادخ  هب 

، اه هناورپ  همه  يادخ  هب 

! اه هدنرپ 
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میقشاع ار  وت  ام 

، روک ياه  نابایخ  نیا  زا  ایب و 

، کیرات ياه  یگنشت  نیا  زا 

، يرگاینخ ياه  هجنپ  نیا  زا 

ناریو تینالقع  نیا  زا 

ریثات یب  ياه  غارچ  نیا  زا  و 

! هدب نامتاجن 

میدنابات غارچ  ار  اهوسروک  مامت 

میدناشوپ ار  اه  یتشز  مامت 

میتفرگ ناراب  ار  اه  یناریو  مامت 

يدماین وت  و 

؟ میراد یگدنز  تصرف  ردقچ  رگم 

؟ میراگدنام رگید  راهب  دنچ  رگم 

؟ مینامب رظتنم  ار  وت  روهظ  ناراب  یک  ات 

تسا هتشادرب  كرت  نیمز  یلاسکشخ ، زا  تسا ، يرید 

دنا یگنسرگ  راتفرگ  اه  هشیب 

تسا هدناشوپ  كاخ  اهراورخ  ِنیگنس  رابغ  ار  اه  کلپ 

.تسا نابیرگ  رد  رس  اه ، مسیا  چوپ  رکفت  رد  ایند 

.تسا هداتفا  اه  هشیدنا  ناج  هب  لهج  هروخ 
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.تسا دیعبت  ضرعم  رد  زونه  ییاناد 

.تساه مشچ  زیخاتسر  رازه  رتسکاخ  ریز  یشتآ ،

برس هشیمه  ياه  ناراب  نیا  و 

نهآ هشیمه  ياه  نافوت  نیا  و 

یگنسرگ هشیمه  ياهداب  درگ  نیا  و 

.تسا هداتفا  كاخ  هب  نیغورد  ياه  تلادع  ناریو  هاگشیپ  رد 

؟ دمآ دهاوخ  نیمزرس  رب  هچ 

؟ دمآ دهاوخ  جک  نهد  ياه  هچوک  نیا  ِرس  رب  هچ 

؟ تخیر دهاوخ  ورف  یک  نایغط  ِنیگنس  ياه  هراوید 

تفکش دنهاوخ  دنخبل  هب  یک  لاسنهک  ناتخرد 

.تسا هدز  وناز  گرم  ربارب  رد  یگدنز 

.تسونیم ياه  ناتستشد  معط  زا  یلاخ  اه  باتک  هنهک  یناشیپ 

تسا يدنمزآ  یگنهرب و  ياپرید  ِتملظ  هصاقر  ایند ،

؟ وت اب  کشا ، دنخبل و  یتشآ  ياه  هظحل  دنیاجک 

؟ وت اب  ینابرهم ، گنج و  یتشآ  ياهزور  دنیاجک 

؟ وت اب  تشذگ ، یگنسرگ و  یتشآ  ياه  لصف  دنیاجک 

!؟ میشابن ام  ییایب و  وت  رگا  و 

!؟ دنشاب هدرم  هتسب ، همغاد  ياه  مشچ  نیا  ییایب و  وت  رگا  و 

!؟ دننامب هتسب  اه ، کلپ  نیا  ییایب و  وت  رگا  و 

!؟ دنیوگب نان ، یگنسرگ  زا  اه ، ناهد  نیا  ییایب و  وت  رگا  و 
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!؟ دنشاب رک  اه ، هچوک  نیا  ییایب و  وت  رگا  و 

!؟ دنشاب روک  اه ، هچیرد  نیا  ییایب و  وت  رگا  و 

!؟ دننامب لال  اه  هرجنپ  ییایب و  وت  رگا  و 

منز یم  فرح  وت  ناقشاع  مامت  نابز  اب 

، راتفرگ ياهزور  نیا  تشپ  زا 

، نیگنس ياه  هلیم  نیا  تشپ  زا 

قیمع ياه  مخز  نیا  يادنلب  زا 

! ینابرهم تمامت  يا 
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؟ میبوکب هرخص  مادک  رب  رس 

؟ میراذگب هاچ  مادک  رب  رس 

؟ مینک راوآ  هناش  مادک  رب  رس 

! باتب روک ، ياه  هناریو  نیا  رب 

! رابب روبص ، ياه  نابایب  نیا  رب 

! راذگب مدق  هتفشآ ، ياه  کلپ  نیا  رب 

! زیوایب غارچ  یهابت ، ياه  هاگترپ  نیا  رب 

! نزب دنخبل  شوماخ ، ياه  هعمج  نیا  رب 

! ناوخب اعد  هدش ، نیرفن  ياه  هظحل  نیا  رب 

یجنپ هجیدخ  / هناهب اهنت 

...هّداج ...هّداج  ...هّداج 

! يرارکت هشیمه  ياه  هّداج  نیا  دنسر ، یمن  مامتا  هب  زگره  راگنا 

! هدیشک دق  اجکان  ات  ياه  قفا  نیا 

! هّرمزور ياه  یگنتلد  نیا 

.دیسر دهاوخ  هظحل  ره  هک  يزیزع  رفاسم  ینعی  هّداج ،

دنشک یم  راظتنا  ار  رادید  هظحل  هناربص  یب  هک  یهار  رد  ياه  مشچ  ینعی 

يرارق یب  يرارق و  یب  اه ، هظحل  ییادج و  اهزور ، يراظتنا  مشچ  اه ، هام  ینعی 

! ییام ياه  يراظتنا  مشچ  مامت  لیلد  وت  تبیغ ! ياه  هّداج  رفاسم  اهنت  يا 

! يراگزور نیا  موادم  ترسح  اهنت  وت 

! یقشاع ياه  لد  هناهب  اهنت  وت 
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؟ تمس مادک  زا  ییآ ، یم  هار  مادک  زا  وگب ، نم  اب 

؟ مراکب هّداج  مادک  يوس  ود  رد  ار  میاه  مشچ  دیاب 

؟ هراظن هب  ار  هنیدآ  مادک  منیشنب و  راظتنا  هب  ار  سّدقم  هظحل  مادک 

....وت اّما  هتسشن  راظتنا  هب  رود  ياه  قفا  رد  ما ، هتشگرس  هاگن  هک  تساه  تّدم 

! اقآ

! يدماین وت  اّما  دندرک ، تمدق  رذن  ار  ناشیاه  مشچ  ِيوس  ِنیرخآ  دنشک و  یم  هآ  ار  تقارف  ترسح  اه  بوقعی  تساه ، لاس 

! يدماین اّما  دندش ، ریس  اشامت  زا  وت  روضح  یب  اه ، هنیآ 

! يدماین مه  زاب  اّما  ...ریپ ، هدش ؛ ریپ  تقارف  رد  ایند ،

نکب يراک  رظتنم  ياه  مشچ  رد  رب  هدیکشخ 

! وگب رخآ 

؟ نابزیم ِنامهیم  ییآ  یم  یک  سپ 

! هدشمگ راهب  نیرتزبسرس  يا 

! دهد تاجن  ار  اه  مشچ  دناوت  یم  امش  زبس  هزجعم  طقف 

! دشخب یم  تایح  اه  ناج  هب  هک  تسامش  نیشنلد  يادص  طقف 

! نیمز رد  ادخ  يراج  روضح  يا 

ما هداد  ماغیپ  اه  هّداج  مامت  هب  نم 

ما هتفگ  اه  كدصاق  مامت  هب 

ما هدرک  همزمز  اهداب  مامت  شوگ  هب 

! دنناسرب امش  تسد  هب  ارم  ماغیپ  هک  دیاش 

! مالس
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قشع ياقآ 

ییاهنت مغ  زا  داد  نابوخ  هشداپ  يا 

ییآ زاب  هک  تسا  تقو  دمآ  ناج  هب  وت  یب  لد 
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رظن شوخ  ریما  / باتفآ يانشور 

رگا تسین ؛ تخس  دیشروخ  رواب  ناور ! بش  هلفاق  يا  اّما  تساه ، لاس  اه و  هیناث  هلسلس  زا  نیگنـس  دنچره  نامز ، توترف  ياه  ماگ 
مه رب  راظتنا  هدـید  یلدـمه  ِحبـص  غورف  ات  ار  ییاـهنت  بش  دـیرآ و  ماود  ار  يدـنموزرآ  ياـه  هیداـب  دورف  زارف و  هدـیپس ، يداو  اـت 

.درادرب ار  ناتلد  ماک  رادید ، ِنیریش  ِرب  ات  دیباترب  يدنسرُخ  هب  ار  ربص  یخلت  ناهارمه ! يا  .دیراذگم 

تـشد هب  ار  شناتـسد  توارط  هقیاضم  یب  دنک و  هیده  ناتنامـشچ  غاب  هب  ار  دنخبل  ياه  هفوکـش  شنابل  راهب  هک  نآ  دـمآ ؛ دـهاوخ 
.دنز دنویپ  نات  یتسه  هدز  نازخ  ياه 

! ددرگ هدرسفا  دیما  ياه  هناوج  دهاک و  ورف  امش  رد  تبحم  هک  دابم  دردب ؛ مه  زا  ماش  هدرپ  قفش  غیت  هک  تسا  کیدزن 

دـینک و قـشع  ِیناوـج  ِتسم  ار  شکاـصع  لـقع  دـیناسر ، ناـج  ماـشم  هب  سفن  سفن  ار  راـهب  داـی  زا  هدـیچیپ  رطع  ناـسفن ! مـه  يا 
.دیراپسب یشومارف  هب  ار  ترسح  ياهزورید 

دـیوشب و ناتمـشچ  زا  تبرغ  راـبغ  اـت  دـیناشفایب  یگدـنب  كاـخ  رب  قاـیتشا  کشرـس  دـیزیوایب و  اـعد  ياـهتنا  یب  ِنامـسآ  رب  تسد 
.دوش انشآ  باتفآ  يانشور  اب  ناتناگدید 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / هّللا هیجو 

سوناف اب  ار  تندمآ  يوزرآ  راظتنا ، همدقم  رد  ات  دیور  یم  نامهاگن  رب  رارق  یب  ياه  هیرگ  زا  يراز  هلعش 

! منک نییزت  ناگژم 

! تلادع نودب  ياه  یلاسکشخ  رد  ناراب  يوزرآ  لثم  وزرآ ؛ مامت  يا 

! لهج هناروابان  ياهانگنت  زا  ییاهر  دیما  لثم  دیما ؛ مامت  يا 

ص:135

هرامش 49 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


ار تلادع  زیخاتسر  هک  يا  هدیپس  هدیپس ؛ نیزاغآ  ياه  هظحل  هب  يزوریپ ، طخ  هب  نایاپ ، طخ  هب  ِندیـسر  راظتنا  لثم  راظتنا ؛ مامت  يا 
! تشاد دهاوخ  هارمه 

! ناج الوم 

تیاشامت يوس  هتفرگ  سکره ، اعد  تسد  هک  ییوت 

! ییاشامت هشیمه  ار  وت  دهاوخ ، یم  هنیآ  هیبش 

ار ناتسبش  درس  توکس  رخآ ، ینکش  یم  هک  ییوت 

« ییاضیب هدَی   » نآ روضح  دریگ ، یم  هفطاع  گنرو 

زبس ياه  هداج  ات  تندمآ ، راهب  تساجک  ناج ! الوم 

؟ منیشنب اشامت  هب  ار 

! تونق زا  راشرس  ِیلاخ  ياه  تسد  هب  مسق  ار  وت 

! راظتنا زا  زیربل  یناراب  ياه  مشچ  هب  مسق  ار  وت 

راظتنا هژاو  اه ، همان  تغل  مامت  زا  ات  ایب ، دنوش ! نیریـش  وت  ندیراب  اب  اه ، جنر  خـلت  معط  ات  ایب ، هبدـن ! هنابیرغ  ياه  هیوم  هب  مسق  ار  وت 
! مینزب طخ  ار 

! مینیچب تلادع  ییافوکش  تروضح  زا  یگدنز و  تهاگن  زا  راهب ، تیاه  تسد  زا  ات  ایب ،

! دنا هدنام  هریخ  راظتنا  ياه  هداج  هب  تلادع ، رطاخ  هب  ریمشک ،»  » ات نیطسلف »  » زا هک  ار  ییاه  مشچ  بایرد 

! دنور یم  ورف  شتآ  ماک  هب  نان ، يا  همقل  رطاخ  هب  ینابلآ ،»  » ات نادوس »  » زا هک  ار  يا  هدز  لوات  ياه  تسد  بایرد 

یم يزاب  هب  ار  شتاساسحا  تیانج ، َربَا  ناربکتسم  دزوس و  یم  تلادع ، راظتنا  رد  دیُما ،» هغامد   » ات دنلسیا »  » زا هک  ار  یناهج  بایرد 
! دنریگ

! دنا هدرک  لمحت  ار  يرامش  یب  ياه  مخز  خیرات ، لوط  رد  هک  ار  يا  هتسخ  ياه  هناش  بایرد ،
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.يا هنادواج  راهب  نامه  وت 

.يراگدنام تلادع  نامه  وت 

! دنک یم  يرامش  زور  تراظتنا ، رد  نیمز  هک  يدنوادخ  قیال  نیشناج  نامه  وت 

! يراذگ یم  مدق  هک  یتسه  ياجک  ره  رد  داب ، وت  رب  دنوادخ  دورد 

! دوب یهاوخ  هک  یلاح  ره  رد  یتسه و  هک  یلاح  ره  رد  داب ، وت  رب  دنوادخ  دورد 

! ْنیِقلاْخلا ُنَسْحَا  ُهّللا  َكَرابَت  هنییآ  وت  ِتماق  تسوت و  ِتماق  هنییآ  یتسه ، هک  ار  وت  میاتس ؛ یم  ارت 

.دش دهاوخ  رور  اب  تییانع  هیاس  رد  تعافش ، یتسه و  مامت  رد  یهّللا » َهیجَو   » هک ار  وت  میاتس ؛ یم  ار  وت 

رب ار  يدازآ  همغن  دوشگ و  یهاوخ  اشامت  قفا  هب  ار  هتسب  ياه  هرجنپ  هک  ار  وت  میاتس ؛ یم  ار  وت 

.تخاس یهاوخ  يراج  نیمورحم  نابز 

.دنک یم  مالس  هاگرحس ، ره  تکانبات  دوجو  رب  تانیاک  ینیمز و  رد  قشع  ثراو  هک  ار  وت  میاتس ؛ یم  اروت 

يریخ یلع  / منکن هلان  هنوگچ 

.تسا هتخاب  گنر  یبوخ ، هچ  ره  هک  ییایند  رد  بیرف ؛ زا  راشرس  ییایند  رد  میبیرغ  ام 

.دنک یم  ینیگنس  نامتشپ ، رب  هودنا  راب  هلوک 

.دهد یمن  تسد  نتفگ  لاجم  اّما  میراد  ناوارف  هدنام ، ولگ  رد  ياه  فرح 

.میرتسگب نآ  هاگشیپ  رد  لد  هرفس  ات  تسین  یشوگ  چیه 

.دشاب نام  هلاس  رازه  ياه  کشا  هاگ  هیکت  ات  تسین  يا  هناش  چیه 

.میرادن نآ  زا  یمهس  هآ ، زج  هک  میشک  یم  سفن  یناهج  رد 

.تسوت مایق  نآ ، زا  ییاهر  هار  هک  یتشونرس  تسوت ؛ یب  ياه  لاس  تشونرس  ندرواین ، رب  مد  نتخوس و  اهنت 
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.نزب دنویپ  یگدنز  هب  ار  نامندوب  هدنز  درگرب و  درگرب ؛ بوخ ! يا 

.دنک یم  نشور  نیمز ، هاگن  رد  ار  یگدنز  روش  هک  ینامشچ  تسوت ؛ نامشچ  ود  هویش  یقشاع  یتسه ! لزغ  تیب  هاش  يا  درگرب ،

.مییوت ریگ  گمن  ام  دوعوم !

.تسا هدش  کح  ام  ریدقت  یناشیپ  رب  یشود  هب  هناخ  هک  تساه  لاس 

.مییوت بارخ  هک  تساه  لاس 

.تسا بآ  رب  یشقن  نام  یگدنز  هک  تساه  لاس 

.دشاپب هرابود  یتوارط  هدز ، متام  ياه  هرجنپ  رب  تروضح  ناراب  ات  درگرب ،

، دننک مایق  تمارتحا ، هب  ناتخرد  ات  درگرب ،

! دنلب الاب  يا 

دینک ورس  ام ز  توبات  هعقاو ، زور  هب  »

(1) ییالاب دنلب  غاد  هب  میا  هدرم  هک 

.قارف زا  ملانب  دیراذگب 

! شمنیب یمن  نم  دنکارپ و  یم  ینشور  امرگ و  نامسآ  رد  باتفآ  یتقو  منکن ، هلان  هنوگچ  ًالصا 

! منز یم  اپ  تسد و  كاخ  سفق  رد  هتسکش ، يرپ  لاب و  اب  یتقو  مهدن ، رس  مغ  هنارت  منکن و  هلان  هنوگچ 

نک مک  هلان  ینالف  دنیوگ  همه 

(2) ملانن نوچ  ملایخ  رد  ییآ  وت 

! دنوش یم  بوکدگل  نارذگهر  ياپ  ریز  دنتفا و  یم  ورف  اه  هخاش  زا  کی  هب  کی  اه  گرب  هنوگچ  هک  نیبب  ایب و 

! میزوس یم  شیوشت  شتآ  رد  هنوگچ  مینکش ؛ یم  شیوخ  رد  هنوگچ  وت  یب  نیبب ، ایب و 
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ینارماک دمحم  / نیدرمز ياه  کلپ 

یبآ يوپاکت  هب  ور  منیشن  یم  .منک  شوگ  رگید  راب  ار  ییاهنت  راد  هلابند  هصق  ات  میاه ، هیرگ  تبحص  ِياپ  منیشن  یم  اهرـصع  هعمج 
.میاه هظحل  يارب  مناوخ  یم  رعش  ایرد و 

هتـشر هب  ار  هدزرـس  ياه  کشا  نیا  ملد ، ياه  فرح  مربب و  دای  زا  ار  تسا  هتـسشن  میور  رـس و  رب  هک  یتبرغ  كاـخ  اـت  منیـشن ، یم 
.مروآرد ریرحت 

هب شیوخ  هتـسب  خـی  لیخت  رد  ار  تسا  هدرک  ناهنپ  شیوخ  رد  ساملا  زا  ییایرد  هک  نیدرمز  ياه  کلپ  نآ  ییابیز  اـت  منیـشن ، یم 
.منیشنب اشامت 

ِياه هیاس  همه  نیا  زا  ات  مزادنا ، یم  رود  ياه  قفا  تمس  هب  مشچ  تسین ، یسک  مرانک  هک  اهرصع  هعمج 

.متفا مطالت  هب  میآرد و  نایرج  هب  وجتسج  ِتیاهن  یب  رد  يا  هظحل  موش و  ادج  ریگاپ  تسد و 

ِسفن زا  رتارف  یقوش  تمـس  هب  یبات ، یب  مطالت و  زا  زیربل  ِقایتشا  تمـس  هب  منک  یم  اهر  ار  دوخ  تسد  ياه  هناورپ  اهرـصع ، هعمج 
یم مرظتنم و  اهرـصع ، هعمج  .دنک  وگتفگ  نم  هتـسب  نابز  اب  ات  دنک  ور  ریز و  ارم  تسا  هدـمآ  هک  یقوش  تمـس  هب  اه ، هچنغ  ِحـبص 

.يروآ یم  نامدای  هب  ار  نامیاه  یکدوک  هتفر  داب  رب  ياهوزرآ  ییآ و  یم  هک  مناد 

ات یهد ، دنویپ  مه  هب  ار  اهدور  ِمامت  ییامن و  کیدزن  شیوخ ، هب  ار  اهوزرآ  اهدـیما و  مامت  تسا  رارق  هک  يا  هعمج  يا  وت  رب  مالس 
! منیشنب اشامت  هب  ار  ندش  یکی 

! ینزب وا  ینابرهم  زا  مد  ینزب و  ودرا  اه  هنوپ  تفاطل  رد  تسا ، رارق  هک  يا  هعمج  وت ، رب  مالس 

رپ نامـسآ  اهرـصع ، هعمج  یناسر ! ناماهوزرآ  هب  ار  ام  و  اه ، منبـش  ییامن  تشرد  رد  هوکـشاب ، گرزب و  ییآ ؛ یم  هک  وت  رب  مالس 
.هراتس زا  یناراب  ِریز  رد  اه ، گنر  ِندش  هتفکش  هب  رگم  دننک ، یمن  رکف  یقافتا  چیه  هب  هک  ییاه  هناورپ  زا  تسا 

.ینک یم  ریگلفاغ  ار  اه  تبیغ  مامت  ییآ و  یم  هک  وت  هب  منک ؛ یم  رکف  وت  هب  اهرصع  هعمج 
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يرقابدیس مظاکدیس  / اه ینشور  ناطلس 

.رورم شیوخ ، رد  ار  راظتنا  نایاپ  مینک و  یم  زاغآ  تا ، ینارون  راسخر  ِعولط  هب  دیما  اب  ار  هعمج  ره 

دهاوخ او  دوخ  هب  ار  دولآ  تلفغ  ِناگدز  ْباوخ  درک و  دهاوخ  رادـیب  ار  نیمز  تنیرفآ ، تزع  دنمهوکـش و  يادـن  يزور  میناد  یم 
.دوبدهاوخ اه  قایتشا  اه و  ینشور  زور  هعمج ، نآ  .تشاد 

، خیرات ِناگدید  ْمتس  ملاع و  ِناگدز  ْمغ  زور ، نآ 

.تسشن دنهاوخ  اشامت  هب  شیوخ ، هتسخ  ِياه  مشچ  اب  ار  تلادع  قشع و  ِروضح  درک و  دنهاوخ  دنلبرس 

.درک دنهاوخ  هبرجت  ار  رگید  یندش  افوکش  دنشک و  یم  دق  نامسآ  ِنارک  یب  ات  اه  سگرن  اه و  ناوغرا  زور ، نآ 

رـس قداص ، هدـیپس  راظتنا  هب  ار  بش  ره  میـشک و  یم  راظتنا  ار  اه  تعاس  اه و  هظحل  زور ، نآ  ياوه  هب  نیرفآرهم ! ِنابات  ِباتفآ  يا 
.مینک یم 

تلادع زا  زیربل  ار  نیمز  يا و  هدمآ  وت  هک  مسیونب  يزور  نآ  زا  مروآرد و  تاملک  هب  ار  كانبرط  ِقوش  هنوگچ  ینشور ! ِناطلس  يا 
؟! يا هدرک 

وت هک  زور  نآ  ایآ  تسا ؛ ناطیـش  یناسنا و  ياهدنب  دیق و  زا  ییاهر  يدازآ و  ترـسح  رد  ناسنا ، ییاهر ! ِدـیما  اهنت  يا  گرزب ، يا 
! دوب دهاوخ  يزور  هنوگچ  يروآ ، هیده  يدازآ  ام  يارب  ییایب و 

ود نامـسآ ، سونایقا و  .هاتوک  تا ، یگنارک  یب  فصو  رد  دـنلب ، ياه  هدیـصق  دـنزجاع و  وت  ياه  مشچ  فیـصوت  نایب  زا  تاـملک 
.دنکچوک ریقح و  وت  گرزب  مان  فصو  يارب  هک  مناد  یم  اّما  دنعیسو ؛ هرتسگ 
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مادقا ینارماک  دمحم  / اه مشچ  راد  هلابند  هصق 

اه مشچ  راد  هدنز  بش  مدرم  ياعد  اب 

اه مشچ  راید  زا  يزور  دیشروخ  دنز  رس 

تسا سب  ینام  یم  هدرپ  رد  یک  هب  ات  اباتفآ !

اه مشچ  راگزور  يراد  هدرپ  زا  هایس  دش 

تسا هتسب  نیذآ  مییاهنت ، يوک  ییایب ، ات 

 - اه مشچ  راگدای  اهنت  کشا -  غارچ  اب 

تسا یندرک  اشامت  نم  بورغ  ییاهنت  لصف 

اه مشچ  رانک  ایرد  ایب ، يدرک  یتصرف 

باوخ هب  یتح  ار  وت  منیب  یمن  مناد  یم  هک  نم 

اه مشچ  راد  هنییآ  اپ  هب  ات  رس  موش  رگ 

مرواب نیا  زا  شوخرس  يدیماان  مامت  اب 

اه مشچ  رازم  رب  يزور  وت  ییآ  یم  هک  نیا 

مونشب دوخ  ینایاپ  بش  رد  مراد  تسود 

اه مشچ  راد  هلابند  هصق  ياهتنا 

حبص تسا  يراج  وا  نامشچ  رد  هک  يدرم  دسر  یم 

اه مشچ  رابغ  درگ و  وا  بسا  ّمُس  ریز 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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